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NUSHASI 5 KURUŞTUR 

Hava postalan a Jalea v--. al...., - -ı, 
"Sekaen sünde devriiJem" ~ 1 
daki eaerini yazdaiı :saman, bu· 
tün dünya muharririn muhayye• 

~ÜD;:~e:~~~ı:i~!t~ ,ıııııııuııııııııııuııııııııı••ıwı11UW1uııuı ıuııııııııuıııııııııw1' 
kadar olur, denilmitti. _ _ 

Geçen sün Poat ve Gatty namm § M ı • k•ı • f k 5 
claki iki tayyareci "Sekiz pnde deY =ı a ıye ve 1 1 ır a- = 
ri&lem" diye bir eaer neırettil~r: = :E 
Ba tayyareciler, Fransız müellıfı § d <t h de = 
gibi, hayalden bahletmiy~lar.! Fi t e 1 = 
•ecı;übe~_erini "!''atırorlar. Ç?"ku = a ıza a v r = 
aeki:ıı gunde alemı devretm1'1er- 3 = 
dir. 60 aene evvel aekaen sünde 5 = 
&lemin devredilebileceğini tasav· :B el •• e d h te = 
vur etmek her keai §&Şırtmı, iken, = azı vergı er uzenn e a ı P-= 
timdi aeki:s a\inde dünyanın dev· = = 
~~diğini it~~ek tabii bir haı ~ ler mütalealarını söylediler = 
gıbı kabul edılıyor. = = 
ıa:;~i;:ıt~';':~:1°e.!:ı ~~İ ~ ANKARA, 22. (A.A.) - C. H. Fırkası Gu- § 
tayyarecilik başladığı zaman, .taY: §§ rupu bugÜn öğleden sonra saat 15 te Afyon := 
Y!-re ile aeyaha.t .etmek! tehlik~lı § mebusu Ali Beyin riyasetinde toplandı. = 
bu- maceraya gırış,mekti. On uç :z:s .... • • • • ,., • ==_-ı 
aenelik tekamül, tayyare aeyaha· § Evvela Maliye Vekili Beyın mali vazıyet hak-
tini ıimendifer veya otomoba - ::::s landa rakama müstenit izahatı dinlenerek mali -
yahati kadar rahat değilae de O· ;;i • l d d -
nan kadar aalim bir bale koydu. ıa vaziyetimizin müsait ıeraıt a tm a evam et- = 
Yapılan iatatisb1dere _göre, ha~a ~ mekte olduğu görüldü. Bazı vergiler üzerinde ::; 
aey!'hatl.~ri arası~daki kaza nıa: Ei muhtelif hatipler tarafından mutaletalar derme-
betı, dıger nakıl Taaıtalarmdaki ı= = 
kaza nisbetinden çok atağıdır. =: yan olundu. := 

lngiltere haTa nakliyab tirke.~ = Müzakereye yarın da devam olunacaktır. =. 
tarafmdan yapılan hesaplara 1°" IS S 
re,k ~u tirke_!. hat!~? üze.rıh· nde, Lt_ir: iiilllll•tmuınnaııııunııııuıııınHUlllUDlllllUHU•uıımıııııııııııııııııııınlffi 

etin teeuıu etti• ı tari len ucn 
200 bin yolcu nakletmiıtir. Bu 
elin en iılek hava battı Londra ile 
Paria arasmdaki hava yoludur. 
Bu hat üzerinde haftada 3000 
yolca nakledilmektedir ki aenede 
150 binden fazla insan Paria ile 
l.ondra arasmda hava yoJae gidip 
ıelmekte demektir. 

Sekiz aene evveliaine kadar ai• 
YİI tayyare pootaaı ancak 6 mem• 
leket ftrasmda işlemekte iken bu 
ırün 22 m.,,.,leket hava yolile bi
n"birine baiilanmıttır. 

Türkive bu memleketler araam
da değildir. Evveli memleketimiz 
büyük beynelmilel hava yollan 
Üzerinde olduğu halde, bir çok -
bepler dolayıaile, bu hava hatla
rı başka ye daha dolatık iatika· 
....,tler takip etmişlerdir. Sonra 
ınemleket dahilinde de aivil tay
Yatteilik inkitaf etmemiştir. Ha
,,,. hatlarını göaterecek bir hari
taya bakılacak oluna, Türkiyenin 
haritada yeri olmadığı görülür. 
Halbnki memleketimiz, Şark ae 
Garbin biribirine bağlandığı nok· 
tada bulunduğundau coğrafya iti
barile beynelmilel hatların geçit 
J'eri olması lazımdır. Memleketi· 
ıniz genit olduğundan ve biribi
rinden büyilk meaafelerle ayrılan 
tehirlerimiz araamda henüz ti· 
ınendifer ve yol bulunmadıiından 
Lava nakliyatmdan en çok iatifa
de etmeai lazım gelen Türkiye ol
-1ıdır. 

Bunun içindir ki, bir Amerika 
lnlpu ile hava nakliyab için J'•• 
Pılan itiliftan dolayı çok aeTİD· 
dik. Haber Terildiğine göre, Ame 
rikadan gelen tanareler bir kaç 
riine kadar giimrükten çıkanla· 
l'ak Y eıilköyde knrulduktan aon
ta Ankara • latanbal hava aefer· 
leri baflayacaktır. Bu, büyilk te
lıirlerimi:si biribirine bağlayacak 
1ılan hava hatlarının birinciai ola
caktır. 

Hava aeferlerinin muvaffakl}'e
ti tn üç im ilde aramlır: l - Sür'. 
at, 2 - Selamet, 3 - Ucuzluk. 

Sür'at herhalde temin edilmit
tir. HükUmet merkezimiz ile la
tanbul araamdaki yol iki Üç aaat• 
le katedilecektir. Binaenaleyh hü
kiimet merkezimizde acele iti o
lan bir adamın ayni aünde Anka
l"aya gidip gelmeai mümkündür. 
Selamet noktaama buauai bir o
ı.....m;yet vemdiği temin edil
..,ektedir. Ankara • latanhul ha· 
"a hattınm her noktası itina ile 
t.,tkik edilmit ve aık aık ihtiyat ia· 
t .. yODları yapılımfbr. Selamet 
"<>kta.ma "'1 kadar dikkat edil
-._,.d;. belki claba ı...t.iİ1De bir 
loldan geçerek Takitten kazan· 
...._k mümkündü. Fakat daha e
""İll bir yol takip edip te bir çey• 
""'k aaat aom-a gitJDeii tercih et• 
llıeyecek yolca yoktur. 

her memlekette haTa batlarmm 
en Driitkül tarafı bunlan ticari e· 
ııa. dahilincla itle-aı: olmU§tur. 
lıı. zamanlarda hattm kendi mu
l"afuu ödemeaini beklemek, ondan 
hektenen faydayı tahdit etmek 
deıııektir. Çünkü bir yolcunun 
&eyaJıat için afır blr ücret tediye 
e~ İfİnİll çok acele olmaaı ve 
b~r kaç saat zarfmcla Anı.araya 
'.~edili takdirde, &ayyare ücret ıçin tediye edeceği paradan fa:ı 

• zarar etmeıi lazım ııelmekte
dır ki bn vaziyetler daima zuhur 
;tınez. Bunun içindir ki timendi. 
er iicretae miıkayeaede makul 
~dedilecek bir ücre-t teabit etmek 
~nndır. Ve bu bahaasa poata 

:::kliyatmda dikkat edilecek bir 
... ktadır. Bir mektup Londradan 
ı, lftdiatana yarım ,iline yani l 7 
~uk kuruta nakledilmektedir. 
1' ~"le ve matbua nakli İçin üc
d t le ayni nisbette ehvendir. Biz· 
ia 9 , de posta nakliyatmdan azami 
1' lifade temin edebilmek için üc
~eaeleainin bir engel teıkil et
lıı ini iatemek yerinde bir te-

eııa; olur. 
A/ı,.,..t ŞO KRO 

Şoförler vergiler için 
bir teklif yaptılar 

Vergilerin benzin fiatına zam 
edilerek alınmasını istiyorlar 

Taksilerin hep ayni renkte olması için 
vazedilen mecburiyet _niçin ağır geliyor? 

latanbul otomobilciler cemiyeti, 
otomibillerden alınan muhtelif 
vergilerin, benzin Üzerine bir mik 
dar zam auretile bilvaaıta tabaai 
için Büyük Millet Mecliai nezdin
de tetebbüate bulunmağa karar 
vermiftir. Cemiyet reisinin bu hu
ıuata bize verdiği izahata ııöre, 
cemiyet, geçen aene de buna ben· 
zer bir tetebbüate bulunmuı. fa
kat o zaman istida Encümeni tek· 
lif edilen tekli gi;mrük tarifeaile 
alakadar ve bu itibarla gümrük 
kanununda tadilab müatelzim ma 
biyette bulmu,tu. Cemiyet Reiai 
diyor ki: 

"- Yeni teklifimiz, gümrük 
kanununu ve tarifelerinde herhan 
gi bir değiıikliği iatazam etmiye
cektir. Benzin, eaaaen, hükümetin 
kontrolu albnda gümrük muame
latı bittikten aonra depolara nalı: 
!edilir. Biz diyoruz ki, gelecek 
benzinlerin tiındıKi gümrük kanu
nu daresinde muamelei rüaumiye
ai yapılsın, gümrük reami tahsil 
edilain, aıra oktruva vergiainin cİ· 
bayetine gelince, otomobillerden 
halen alman bütün nrgiler hesap 
edilerek benzin üzerine muanen 
bir miktar zammolunmak aureti
le bilvasıta tahail edilain. Bu tek
lif"ımiz kabul edairae, hülı:ümet, 
timdiki % 40 maaarifi tahailiyeyi 
tasarruf etmİ§ olacaktır. Bundan 
bafka, timdi otomobillerden alı
nan vergiler kıamen tahail edile-

memektedir. Teklifimizin kabulü 
halinde bunlar % 100 kabili tah
ail hale gelecektir. Bu lıauausta yap 
bğımız huauai temaslar müaait ıu 
rette ka..,ılanmııtır.Şimdi, biz telt 
lifimizi tahriren hazırlıyoruz; ya• 
kmda Mecliai aliye arzedeceğiz." 

Tak&llerln boganamıyaca!Jı 
iddia ediliyor 

Belediyece iki aene evvel hazır 
lanan talimatname mucibince tak 
aide çalıtan bütün otomobillerin 
üat kmmlan koyu nefti ve çamur
luklar da dahil olduğu alt l<ıamm 
lan aiyaha boyanmak lazımdır. 
Bu buauataki son mühlet 932 &e• 
neai nihayetinde biteeektir. 

Şoförler cemiyeti, Belediyeye 
müracaat ederek, bunun bu sen411 
de mümkün olamıyacağmı bildir 
miıtir. Cemiyet Reiai bize bu hu
austa dem ittir ki: 
"- Y elmeaek takai talimatDa· 

meai eskidir. Geçen aene iktıaadi 
buhran nazarı dikkata alınarak 
takailerin üst kıaımlan koyu nef. 
tiye ve alt k111mlan ıiyalia boyan 
maaı mecbUriyeti bir ııene tehir e
dilnıitti. Fabt, bu - de Tazi
yet aynidir. M .. Iekett• kafi ınilr 
daida boya yoktur •• Hariçt- , .. 
tirtmek bahainde kontenjanla kar 
platılır. Bu itibarla talimatname
nin bu hük:mGnün bu aene de tat· 
biki kabil olamıvaeaimı Belediye 

( Devamı 6 ıncı uılıiletla ) 

lBEBEK CiNAYETi: (l) Mediha Hanım yaralı çocuğu ae (2. 3) 
Hem vuran hem vuralan Galip ve yaraladığı baldızı Zekiye Hanım; 

( 4) Mediha Hanım gazetecilere izahat veriyor 
- Ycuıuı ~ wıhilemiade -

·j Modaya 
Tramvay 

' 
) 

Yeni şebeke nasıl 
tesis edilecek? 

Haziran iptidasından itiba
ren Üsküdar tramvaylannın fa 
aliyete devam edip edemeyece 
ğini tetkik eden komisyon ev
rak üzerindeki tetkikatını ik· 
mal etmiştir. Komisyon azasın 
dan Galip Bahtiyar B. dün bir 
muharririmize 9u izahatı ver· 
miştir: 

Fatih camisinde ezan 
okunuyor 

- Meselenin mühim olduğu 

ı anlatılmaktadır. Şimdilik ev
rak üzerinde tetkikat yapıyo· 
ruz. Şirket müdürünü celbed~ 
rek umumi vaziyet hakkında 

Türkçe 
Ezan 

Bef namaz vaktinde 
muhtelif makam

lardan okunacak •• 
latanbul Evkaf müdürlüğün

de evvellci gün ıehriınizin met 
hur hafızlannın ittirakile yapı
lan bir toplantıda ezan ve ka· 
met meseleainin görütüldüğü
nü yazmıttık. Bu içtimada ha
fızlara, müezzinlere öğretile
cek türkçe ezan aureti de veril
mittir. Türkçe ezan günün bet 
vaktinde ayn ayn makamlar ü
zerinden okunacakbr. Müezzin 
ler sabah namumı Hicaz, öğ· 
le ezanını saba makamlanndan 
okuyacaklardır. ürkçe ezan ve 
kametlere Raw;azanın ilk gü· 
nünden itibaren batlanması çok 
muhtemeldir. Diyanet itlerinin 

( Dauamı 6 mcı uıhilade ) 

Amerikalılar 
Bizden 
Şarap alıyor 

Teklif!ere nazaran 
bütün şaraplarımız 
ihraç edilebilecek 

Amerikada nihayet Martta bu· 1 

aünkü kuru rejim.in terki artık bir 1 

emri vakidir. Hatta Amerikalılar 
Martı da beklemeden bir an •T· 
vel içkiye kavuımak için aabınıır 
!anmaktadırlar. 

Diğer taraftan Amerikanın bir 
çok büyük firmaları koca Ameri
kanm ihtiyacını temin edecek, 
hatta bir anda içkiye boiacak ka 
dar alkoli bulmak içiu içki iatih- 1 
sal eden bütün memleketlere bat 
vurmakta, büyük angajmanlara 
giriımektedirler. 

Aldığımız malümata nazaran, 
Amerikalılar Türk aaraplanndan 
da külliyetli miktarda mübayaa 
için inhiaarlar idareaile -.ata
dırlar. Gayet miiaait teraiti ihliva 
eden AmerikaWarm teklifleri üze 
rinde tetkikat yapılmakta Te mü
zakerat r.ereyaD etmektedir. 

Sôylendiiine ııtire Amerikalıla 
nn teklifleri bütün f&r&plarunızm 
ihracını temin edecek kadar Ta• 
aidir. Amerikalılar daha bazı iç
kiler mübayaaamı da arzu etmek 
tedirler. Amerikada içkinin alko
lüne yüzde azami bir hat tayin e
dileceiine nazaran ihraç edilecek 
içkiler de a)"Dİ ,eraiti haiz olacak
tır. 

Tapuda 
Hanımlanmız 
Hanmı)ar.,ız her meslekte 

kendilerini göstermekte ve bil
gilerini arttır
maktadırlar. Bu 
defa da Tapu ve 
kadastro mea· 
lek mektebinin 
hukuk tubesin· 
den aliyülili de 
recede ilk ola
rak. Kadıköy ta 
pu memurlann· 
dan Sabire Ha· 
n-.n mezun obnuttur. 

izahat aldık. Bilihara mahallin 
de etraflı tetkikat yapacağız. 
Bu da uzun sürecektir. Komia-

Galip Bahtiyar Bey 

yon tetkikah neticesini ,ehir 
meclisinin bu devresine yetitti 
remiyec:ektir. Ancak tubat dev 
resinde bir karara raptedilebi· 
lir. Şirketin hesaplannı da tet· 
kik etmekteyiz." 

Aldığımı.z malumata göre 
Oaküdar tramvaylarının hazı
randan sonra da devamı behe
mehal temin edilecektir. Bele-

( Deı>amı 6 ıncı wıhilada ) 

lraniler 
Gidiyorlar mı? 

Tütüncülerin dörtte 
üçü işlerini 

tasfiye etmişler 

Bir ıatanca dDltk,nının 
IJnllnde •• 

İnb.iaar maddeleri sabcılığınm 
da önümüzdeki hazirandan itiba
ren meriyete girecek kanun ile 
Türk tebaasına inbiaar edeceiini 
yazmıtbk. Bu meyanda en çok a• 
lakadar bulunan ~ lrani 
tütüncüler tqkil ediyor. Bunlann 
ne dütündütünü öirenmek üz.,.. 
bir muharririmiz, Ankara cadde
sinde tütüncü lrani Haaan efendi 
ile ırörilpnüttür. Haaaa Ef. diyor 
ki: 
"- Bize hükümetçe benib biç 

bir tebliğ yapılmadı. Tütüncülilğü 
"!"ürk teha•aına baareden kanunu 
gazetelerde okuduk. Tatbik zama 
m gelince dükkinımızda tütün 
ye inhiaara ait diğer maddeleri 
satamiyacağnnız anlatılıyor. Fa· 
kat eakiai gibi kağıt, kalem, kitap, 
razete. mecmua, ıu, tire, ayran, 
diğer küçük çeıit eıya &atmakta 
devam edebileceğiz. Pul aabtı i
çin timdi de müsaade alamiyo
ruz. Ondan zararmu• olmıyacak 
Tü.tüa aabaından "/o 6 iakoatonan 

( 0.-ı C uaa uJalecla ) 

.Sahip ve Batmuharriri ----
Sürt Meb'usu MAHMUT 

Umumi Neıriyat ve Yazı Müdürü 
ETEM iZZET 

1 Balkanlarda Turizm 
kolaylaşhrılacak 

Sakızda da bir Türk konsolos 
vekilliği ihdas ediliyor 

Turizm propagandası için bir 
müsabakası tertip edildi 

afif 

Bükr.,.te toplanmıt olan 3 ÜD· ı kan Turing Federaayonu tarafın· 
CÜ Balkan konferanaında Balkan dan her yere dağıblacaktır. 
memleketleri araamda turiıcmi 
tqvik için bazı kararlar verilmif
tir. Balkan Turing Federaayonw>
da, federaayon grubu reiai oı
Türkiye Turing ve Otomoba Klil· 
bü reiai Retit Saffeı B. in bu bu
au İta hazırladığı rapor okunarak 
kabul edilmiftir. 

Bu rapora nazaran Balkanlar
da müıterek bir aeyabat tarifeai 
tanzimi ve turizm propagandaaı 
için bi.r afit yapılmaaı düıünül
mektedir. Bu afif için alb Balkan 
memleketi resaamlan araamda bir 
müsabaka açılacaktır. En güzel 
afifi yapan reaaama 100 lira mÜ· 
kifat verilecektir. Her aehe yapı· 

. lacak afit müaabakaaında müki-
1 fatlarm aeneden MDeJ"e artırılma• 

aı mukarrerdir. Verilecek afit nü
munelerinin tetkiki için ııelecek 
nisanda Sofya'da bir komite top
lanacaktır. Müaabaka'ya iıtirak 
eClecekler resimlerini 1 tubata ka· 
dar menaup oldukları memleket• 
ler Turing Klübüne göndermeli· 
dirler. 

Kabul edilecek afif, merkezi 
latanbal'da bulunacak olan Bal-

Reşit Saffet Beg 

Talebe ııeyahatl 

Gene konferans mulı:arraratm
dan olarak Balkan talebe grupla
n, Balkan -1eketlerinde tatil 
zamanlarmda m.,....._ aeyabat 
edebileceklerdir. ..: ..... 

R .... anya hükümati ve Biilmııt 1 

Belediyeai timdiden alb Balkaa 
memleketine mensup 60 talebeyi, 
Romanya'da 15 gtin her türlü maa 
rafını deruhte ederek gezdirmeii 
taahhüt etmiıtir. latanbul Beledi
yeeinin, latanbul ve civan ile la
tanbul • Edirne Kara yolunun ;. 
f& ve tanzimi için bir proje ha:ııır
ladiğma ve bu yollann bir aene 
zarfında ikmal edileceğine dair 
konferanata okunan raporu, konf• 
ranıı muhitinde iyi teairler bırak· 
mııtır. 

Balkanlarda turizmi tetvik i
çin memleketimizde ittihaz edile
cek tedbirler hakkında Türkiye 
Turing Klübü hülı:Umete bir muh- 1 

tira vermİ§tir. llı:bsat Vekili Ce- ı 
li.J B. in bu proııramı tatbik ede
cefi ve C.H. fırkumm da terriç .. 
deceği ümit edilmektedir. 

Se11rD&ef er tJe pauporl 
işleri 

Dahiliye Vekiletlnce hazırla• 
nan yeni aeyrii.efer talimatname
.; heyeti vakileye .avkedihnittir. 
Bu talimatname Avrupanm en 
müterekki memleketleri talimat
namelerinden almmıttır.. Dahili
ye vekaleti paaaport itlerini kolay 
1-.mmak için yeni bazı tedbirler 
lttihu etmittir, ba tedbirler ,... 
kmda ali.kadarlara teblif edile
cektir. 

l.zmir ve cİTarmdald harabe ve 
aaarı atikaJ'l gezmek Te Çepıw 
kaplicalarmı ziyaret etmek i.ati
yen ecnebilere kolaylık olmak ü
zere Hariciye V eklletinca Sakı• 
adasında bir kODIOloa vekilliti ih-

( Deoamı B aıcı tKJıiletla ) 

Heybeliada sanator
yomu genişletiliyor 

Sanatoryom 300 yatağa çıka. 
rılacak, fiatlar indirilecek 

Sıhhiyenin He,beliadadaki 1 da açmıf olduğu aanatoryomun 
aanatoryomuna ilaveten İnfa o da ileride tevaii mUkarrerdir. 
lunan 65 yataklık paviyoaun Bu aanatoryomun hal- bütün 
inpah bitmiıtir. Halen aon iı· yataklan doludur. Erenköy ıa 
tih:ıarat yapılmaktadır. Bu pa· natoryomumm halen mlihİDl 
viyon kinunuıanide açılacak- bir faydası d.Jıa olmuttur. Al
br. Bununla beraber Heybeli dıfıilmı malbiata töre bu aa· 
Hllatoryomu 130 yataklı ol- natoryomda baıtalardan güı> 
maktadır. Bu aanatoryoman, "ele 250 lcunıt ıribi cüz'I bir pa
timdiki bulunduğu mnlı:iin kar n alınmaktadır. Bunda balom, 
fi cihetine teaaclüf eden. arazi. yemek içmek d.Jıildir. 
nin ileride iatimliki ve He,t>eli ' 
aanatoryomunun ba auretle üç Sanaıorgomlar ııcazlugor 
yüz yatağa ibliğı mutaaa'n'er- V ereınle mücadele cemiyeti· 
dir. Bu temin edilince memleke nin Erenköy aanatoryomuna 
tin mühim bir ııhhl ihtiyacı da yatan hastalardan yevmiye2SO 
daha vasi tekilde temin edilmit kurut ücret ahnuı diğer aana· 
olacaktır. toryomlann da fiyatlarını in-

ErtınlılJg unatorgomu dirmelerine ıebep olmuıtur. Bu. 
Veremle milcadele cemiyeti- auretle halkın lehine bir faide 
~ Erenköyünde Kozyatağm· temin edilmiıtir. 
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HARİCİ HABE·RLER 
Avam 
Kamarasında 

Hindenburg, Bitlerin 

T " 1 it d b• " ikinci içtima dev-
baş vekilliğini 

Bir fabrikada suiistimal 

op agaç ar a ın a ır aga. resinde şartlara tabi tutuyor 
lar ve gençler toplantısı!. kralın küıat nutku D 

ıuıt,,.hn ile wu arumda atlarile tamyabm: RA AA Kral • Ünga güzeli Manisadan .döndü 
' O d LOND ' 

22 
• . - ' Hı"ffı fl k b f dı k ? 

IZMfR, 22 (Milliyet) - Büyük bir fabrikanın istirdatt&n 
nvel çalıttırdığı yüzlerce Rum ve Ermeni amelenin teavün san
dığı paralannı hazineden sakladığı ihbar ediliniftir. Bir heyet ta· 
rafından yai>ılan tetkikat neticesinde bu ite ait defter>lerin fabri· 
kanın Belçiluıdaki -kezaode olduğu tesbit edihniştir. 

güzel bir sabahtı. Belıırat or· rta • otur•n Suphi Pat• tını· d"'-' parlamentonun ikinci • l er ŞQr arl a U e ece mz 
ık la d A tull b Be d. M uu IZMIR, 22 (MiBiyet) - Bu sabah saat onda ManiNya va· manının ı ağaç rı arasın· sa e ye a y ı. ora içtima ~evresini yanında krali· 

dan bir kaç araba, aheste ahea- bir Oıawılı mayeti iken vila· çe olduğu halde mutat meraıinı BERLIN, 22.A.A. _ Voli ajanaı Hltlt!rln tahriri cevabı ran dünya güzeli Keriman Halis H. parla'k bir ıureUe kar9ılan· 
te, ilerliyordu. Bunların önle- ı yet durağı olan Trapoliçe'de l t v -al b .. tıaae- bildiriyor: BERLIN, 22. • •. _ Volff au.- mıtlır. Kraliçe valinin evinde izaz edildi ve şehri gezli. 

d ki "'-''-1 • .. l el Ş h N · Ef d" d d k e açımt ır. ..,... ' umu ona... malumat alan bir -ı.ıeıcı- ,..,.. ~ ~nde huıu1u. er.hag
1
aç go r .,:- ey . ecıh 

1
':, __ enkı a ~I ~ Pb~ betle söylediği açılış nutkun· - · ·- ımdan: Hitler, Mareşal Hinden- Manisalılar dünya güzelini otomobiller, biaiketJerle şehir 

rın en ot ana 0 ! ana ara • zenrm, a ~ pe sevı Dllf ır d bü·t·· d .. nyanın buaün çek öğrenildifine sött, reia.icümhur Hm- bourg'un "Hitler tanohndan teıkil haricine kadar teayi etm ı· •lerdı"r. Kermı· an H. s•at on se1rı"zde 
l _...ı..: 1__.ı Ar-L·-1 h d M ih ·ı·ı·nc1 a. un u " denbourg Hitler'dcn keneli idareoi al edil . ~ ~ n ~ 
arı .,_.yorı.aruı . .._.,,arın fey nr ı. ora tı a ı e 1 kt lduğu ıztınplara Ye tında te..,kkül edea:k bir h~ ecek bır bükümetin ne cibi f&- lzmire dönmÜftür. 
yanlarında oturan ağalar, arada Rumlar bu şeyhi öldürdüler. / me kkae ~I bir çare bulmak tin mütecaniı bir ~o~- •• L:- ol rait ıdtında Rayiftatcla muayyen._ 

ad il ril "d"I -•- ·· ·· H ·· it d 1 • mete ere r· 0
·- ......, programla bir ekseriyet bulabilece· 

sı.~ a .e e e gı ı ec:- yonıı enu:?: on a ı Yatın a o an og·· ı üzere yakında toplanacak ci- duğu halde sağlam bir ekseriyet bu ği" ıuretindeki ıüaline tahriri olarak 
gostenyorlardı. han iktisadiyat konferansında lup bulanuyacağuu araıtırmumı ve cevap vermittir. 
. Arkada iki fa~ton ile beı bir itilaf husule geleceği ümi· ~!krs"':!~i ~~ed:.t::::., fu af&it BERLIN, 22. A.A. - Hitle.-, fn.. 

bmek h;a~anı gelıyor~ . . Alb dinde olduğunu beyan etmit· 1 _ Kabioenin azası itibarile t• kaamm ileri gelenleri ve politika .,. 
genç. k~ .hayvanda, kimi fay. tir. Bundan sonra kral. ıilih ,ekkül tarzı1 reiaicümhurun. muvaffa damlan ile lıirlikte Hindenbourg'ua 
t d kim b l teklifini tetkik etmiştir. Hitler, rei-on a . ı yaya, ara a arın ar kuvvetlerinı· bırakma konferan katine tabi olacaktır. 
d r l d ıicümhurdan, kO§ulan barı tartlann 

ı sıra ge ıyor ar ı. 11tım devamlı bir' sulh teminine 2 _ Reiıicümhur, milli müdafaa taaribini talep etmİfİr . 
.. Bu ~~ük kafile •. ~op ~ğ.~ç matuf meaaiıine İngiliz hükU • ve hariciye ııezaretlerine setirilecek 

k!'melennm ç~_re.~ediğı küçük meti.nin tamamile ittirakte de- zatlarm tayinleri buauıunda hususi Komt!dga mı? 
bır meydanlık onunde durdu. vam edeceğini ıöylemittir. Da ve fevkalade bir aufuz icra etmek BERUN, 22. A.A. _Havas ajan 
Ağalar, arabalardan atladılar. h sonra kral bugün Londrada hakkını muhafaza edeceı.ti.T. •• mulıalNri bildiriyor: Sosyalist mil· 
Denkler çözüldü. Ağaçlar altı- .:üzakerede 'bulunmakta olan Bu ,...ı. reİ•icümburun kanunu liyetçilerin reisi Hitler tarafından ~ 
na çullar,. halılar, 9iltet.e.r, ya.. ve H;nt ialerile ittigal eden Yu eaa•i mucibince milli müdafaa ordu- tenen izahata, reiaicümbur Hinden-
ıkl ı ...ı, be l ~ bourg'un verdiii cevap, Hitler'e an· 

t ar ıe•' ,... _ y er ıçın otu- varlak masa konferanaı bittik. sunun bat kumandanı olması , ve cak - 13,s ela batvel<ilet miUte-
racak yerler _hazırlandı. Orta ten sonra, Hindistanın kanunu aonra hukuku düvel noktai nazarın. pn M. Meissner tarafından tevdi 

d hil b d ki ka dan Alman cümburiyetinin reiıi bu yere e sura er, ar a ar. esasi ile muayyen şartlar dahi· lunmuı ıebeplerile izah edilebilir. ettirihnittir. 
HDseyln Aıınl Paşa liııcle daha z;vade inlciı,.fıru, te 3 - Reiaicümbur, iktisadi bir Bu cevap, çok mufuaaldır. 

• d'l h Salihiyettar mehafil, ba cetralım 
lu Apturahman B-' -ır· aldı· rakkisioi temin nuıvw ı e, ü prog'ram kaleme almmasux iatemif- -"-L-ı 1 - ,, • - ..:..... yeni mü.c....cm.ere cirişi mesine im-
lar. Mısırlı İbrahim Pata Mo- kUmetin parlamentoya bir ta· ,_. kin bırakacak bir mahiyette oldı4u· 
ralılan vurduğu vakit Aptu. lam tekliflerde bulunacağmı e ri ~;!:'.:;n,~~,!;~•Ybua :c1anükumbö~: nu iddia etmektedir. 

b S • B • kurt d ..._... • Hitler'in Hindenbourg tarafından ra man amı eyı ar ı, hemmiwetle kaydetmiatir. Kral. muhafaza edilmiyeecınne dair temİ· 
M ·· ·· d ·· A ahm ' .,. •· çizilen çerçeve clahilinde bir kabine 

ısıra götur u. ptur an umumi maaraflann itinalı bir nat verilmelidir. teşkiline razi olnp o1-dıimr ba-
Sami Bey adile Mehmet Alinin • .. L. b. 1 S - Kanunu eauinin 48 inci mad gün öğleden aoırra bildirmetine inti 
dı.van lı:itipleri ııraaına gı"rdı·. surette müraıuıueye ta ı tutu • desi tadil edilmiyeceği cibi kuvvet- zar ohınmaldaclır. 
Sait 'Paıa zamuınıda Mısır eli· maamda devam lüzumunu naza ten de düıürülmiyecektir. Hitler taraftan mehafilcle amu· 
nnile bozuşarak İstanbula ge· n dikkate vaz' etmit ve hükUme Reiaicümhar, Hitler'in riyaseti .ı. miyetle zannedildiğine söre, Hitler, 
len, T ırhala sancak beyliğin. tin ticari vaziyetin e.ki halini tında ekseriyete müstenit bir kabine reci cewabı ..eıec:ekt:U. 
d 1.--l rak O 1 · t-.'-'•· ;.;n bu 5 ••-'tan L.f'-- hi•bir Hitler'in baıhca yardımc:ılarmdan en -Y ıya aman ı ımpa. bulmasmı temin için elinden ge ~,...., ~ .... • .,. ,.. • lan -" milli il · kayit ve tart ileri aünnemitir. 0 ve aoı,,-ıt yetç erın 
ratorluğunun en yüksek vezir- len her şeyi yapmakta devam Hitler'in yukanda .;ım geçen bu Reichıtag mecliaincleki grubunun 
liklerine kadar çıkan Sami Pa- edeceg" ini aöylemlatir. Kral, zi· .•. _ reiıi bulunan Vilbelm Frick, bugün 

· t b ttır ( t) .,. S farlı reddetmediği aoylenmekt• öğleden biraz aonra •u beyanatta bu 
fa ıt e u za · raat aleminin iktıaadi manzu· dir. Bununla t.....her ıiyaai mebafil, , lunmuıtur· ' 

Abdüllatif Supbi Paşa, Sa- meye ithali için bir takım ted- H~~er'i? ~yaaeti. albnda. ~yete " Yapıla~ müzakerelerin netice-
mi Patanın en büyük oğlu idi. ~u.stemt ~ lcl>ine teıkili ~ •e ıi baklanda aon derecede ıüphe ve 

Mııır Hldlol /ımall Paşa Babasile beraber o da ilerle- birleri.n daha alınmam lüzum ih!;imall~ baklanda çok ıupbeli •e teTeddüt içinde balunuyonız. Bu me-
dehler, türlü mezeler rakılar, mişti. Sami Pqa maarif, Sup· görüldüğünü de beyan etmif, it muterecld.it bulunmakatdır. sele bize karı• kunılmut bir komicl-
koca bir sini üzerinde t<>nlana· hi Pata evkaf nazırlan olarak sizliğin israrlı devammdan bü· Merkez hrkuı azaaile 101yaliat yadan başka biqey olmamıttır. 

·-r 1 d du milliyetçiler aramdaki müzakerel&-
rak konuldu. baba, oğul, birlikte İmperatorlu yük bir keder ve e.em uy ğu re dün devam edilnıemlıtir. Bir Nazi meb'usun 

Ağalar, bu ilk bu:ırlıktan ğun büyük bilgili vezirleri ara- nu ıöylemİ.ftir. Kral, nutkuna Merkez fırkası azuile IOlyaUat mahkumiyeti 
rabala daha "I 'I 1 d yılı 1 d nih · · milliyetçiler ııraamftki müzakereln sonra, a n ı en ere 

1 
ım a sa yor ar ı. fU suretle ayet vermıttır: dün denm ..ı:ı---!.tir. HAMBOURG, 22. A.A. - Nazi 

doğnı götürdüler. Beyler mec- İşte Ayetullah Bey, bu Sup· HükUmet, içtimai sigorta. ~.......,. meLuılardan M. Moder, geçen..,..,.. 
lieinden hayli uzak bir yerde hi Patanın oğlu idi. Zamanın ldracılann meııfaatlannın ko- Doğru malıimat iolan -'>felleria iri tetlıİ§ hattketlerine İftirak etmit 
kendilerile arabacılann da ...;. en bilgili, en at-li ııençlerin- ~•nmuı ve Londrada yaoıluı fikir ve kanaatlerine göre Hitler'in olduğundan dolayi fevkalide mabke 

'· -. • ·~· dün akşamki mektubunda mevzuu 1 me tarafından 6,5 ıene ağır hizmet 
yİp içecekleri yerleri yaptılar. den biriydi. (2) müşterek nakliyat meseleleri babıettiği meseleler aydmlanmadık- ler ınabküm edilmiştir. iki ,eriki cür 
Bir taraftan da dallar, çalılar, Onun yanı batına teklifsiz. baklanda bir takım tedbirler al- ~a bu müı.atemeler etkrare ba,lanma mü ile 18 tahrikiıtçı muhtelif cezala 
tahtalarla atq yakılmağa, ku- ce kurularak rakıya el sunan mak niyetinde bulunmaktadır. yacakbr. ra çarpılmışbr. 
zular çenilmeğe baıladı. gence (Kemal Bey) derlerdi. , • 1111 

İkhsat 
Beyler, kendileri için hazır Münecc:imbatı Mustafa Asım 

lanmıt yerlere geldikleri za. Beyin oğlu olan Namık Ke
man içki sofrasını hemen ha· mal. çocukluğunu annesinin ba. 
zır buldular. Bekleyen bir ağa, b Abd il Konferansı 
beylein eakolarını aldı,ag"açlara uı ü atif Pa,a ile Sofya· 

da, Karata geçirmitti. Günün 
asıyordu. Sonra atlarla fayton- en aletli t•iri, en yüksek edibi 
lar da öteki takımın yanma doğ tamlmıştı. Teklifsiz dostları o
ru çekildi. 

Gençler çepeçevre sininin 
etrafına oturdular. 

Bunlar ;ıltı gençti: Ev sahi
bi gibi rörünen bir tanesi, he
nüz 20-21 yqlarmda görünü
yordu. Esmer bir yüzü, çıkık 
ve gür katlannıo altında içeri· 
ye doiru kaç:tmf gözleri vardL 
Burnu sivri Ye keskindi. Dudak 
larınm üzerinde taze kara tüy
ler belinniıti. Çenesi iri ve u· 
zuncaydı. Otunınca, arkadat· 
lanna da dile yer gösterdi. 

Onun ipretini bile bekle. 
-ıeo oturan Ye hemen bir ka.. 
dehe rakı doldurmaia koyulan 
batb bir gence hepsi .eYııi Ye 
saygı ile bala,_ı.rdı: Bu, ıe
Dİf, düzgün alınlı, çekme bu. 
nUıla, qddar saçar ıibi rı6rii
nen parlak g-özlii, 1&n bıyıklı, 
yüzünün kemikleri yer yer çr 
kmtılı, ağ:ın büyücek, çenesi 
yumru, üzerinden heybet akar 
bir delikanlıydı. 

Bunun kartı tarafma otunn 
iki sevimli üzerlerinde padip.. 
hm baHa muzikaaı zabitlerine 
mahsus üniformalar vardL. 
Gençlik akan yüzlerile Abdüla· 
zizin şatafat merakından do
ğan pml pınl kılıldan ufUt· 
muştu. 

Bunların kartı tarafında o
turan bir genç daha vardı: Bu· 
nun yüzünde nazlı lmmmlarla 
aüslenmit parlak bir beyazlık, 
ı;özlerinde derin bir saffetle 
ölçü&üz bir azim gösterir sert 
bir parlaklık vardı. 

Çevreyi kapayan altıncı genç 
uzunca yüzlü, enli çeneli, bur. 
nu nazlıca kıvrılmı,, cekingen 
dunıtlu aarı~m bir delikanlıy· 
dı. 

"' ~ ~ 
Bu gencleri, tarih~ m~I olan 

na (Bayır hırpu Keır.al Bey) 
derlerdi. (Namık) mableaini 
Etref Pata vermitti. Fakat bu 
mahleai yalnız tiirde kullanır· 
dı. Herkesin ağzında adı, sa
nı (Kemal Bey) di. (3). 

Daha onun alt tarafında o
turan renç. sağır Ahmet Be,. 
torunu Mehmet Beydi. Sada· 
ret müıteıulıqı, valilik ederek 
ilerlemit, Bahriye nezaretine 
yeni gelmif olan Mahmut N&
aım Pqanm kardeıinin oğlu 
idi. Güldan adile bir !iir mec
muuı baatırmıt, fiddetli, ate,li 
fikirlerile ııençler arasına ka-
ntllllfb. , 

Ote taraftaki iki aıuzika za. 
bitinden biri Nuri Bey, öteki 
Rept Be,.di ( 4) • f kisi ele za
m&DID - iyi okumut, fikirce 
ea ileri ıitmit ııençlerindendi. 
Çevreyi kapayan çekin
gen gencin ismi de Tevfik 
Be,-di (5). 

(De.,..,,.,....,.) 

(1) Sami Paşanın ız oğlu vardı 
Bunlardan Necip Paşa, Baki Eey, 
Sami Paşa zade Sezayi Bey edebi
yat tarihimizde at, san kazanml§lar· 
dır. 

(2) Ayetullah Bey 113 muharebe
eine gönUIJU olarak gitmiş. muhare· 
bede şehit olmuştur. Hamdullah 
Supbi Beyin büyük biraderidir. 

(3) Kemal Beye Namık Kemal 
diyen meşrutiyetten sonraki nesil 
oldu. Ondan evvel Kemalin kendi a· 
dından baılca bir sana ihtiyacı olma
mı§tı. 

( 4) Nuri Bey sonra pap ve ayan 
azası olmuştur. Rqat Beyin oğlu A· 
Ji Ferruh Bey meşhur şairlerimizden· 
dir 

( 5) Ebezzi a Tevfik Be . 

Mayısa kadar ha
z·r hklar 

bitirilecek mi? 
CENEVRE 22 A.A. - Mil 

lf'tler Cf'IDİyf'ti meclisi tarafın· 
dan teıkil edilen ve dünya iktı· 
aadiyat konferaneına ait hazır
lıklar hakkındaki mesaiyi Ye 
müzakereleri takibe memur o

lan komite, bu sabah Sir John 
Simon'un riyasetinde toplan• 
mıttır. Komite. ihzari l«>mieyo 
na dahil mütehasııılann ikinci 
kimn>da ictimaa davetine ka
rar vermiıtir. Bu ihn.rt komis· 
yonun ôkinci ki>nun içindeki iç 
tima denesi eenau!!da millet• 
ler cemiyeti meclieisıe bir rapor 
vereceği söylenmektedir. İktısa 
dl vemali konferansın mayıstan 
enel toplanmasına imkln olma 
dığmdan. mütahaaaıılar, konfe
ranatan evvel yeniden toplan· 

mak imkin ve ihtimalile kartı· 
lapnaktadırlar. ·• 

ispanyada mühim 
bir muhakeme 

MADRIT. 22 A.A. - Dik
tatörlük idare.inden mf!Sul o
lan zevat hakkmda karar vere
cek olan Ye 21 meb'uatan mü· 
rekkep bulunan parlamento 
mahkemesi yarın toplanacak
tır. 19 maznun Yardır. Bu ır.e
yaaıcla Ceneral Berenger ile dir
ğer 8 ceneral, amiral Cornejo, 
7 eski nl\7.lr ve bunlarm arasın 
da M. Pont~ Amido ve M. Cal 
vo vardır. Bunlann bir çoğu 
kaçmıthr ve fıpanya haricin· 
de Y•tamaktadırlar. Diktatör 
Primo c.l.e Rivera',nın oğlu , M. 
Ponte'u müdafaa edecektir. 

Troçki 
Paristen geçti 

'Burada iken Rus 
ihtilalinin 

tarihini yazmış .. 
MARSILYA, 22.A.A. - Trozt. 

kv, dün saat 13,30 da bir kaJ'lia bin 
mit ve sabile götürülmüıtür. Mü
maileyb, bir otomobille Lyon'a cit
miı ol,,., oradan trenle K~g'a 
gidecektir. 

~rarslfyada 

MARSILYA, Z2.A.A. - M.Trotz 
ky'nin nazikl- muvafakat etınit ol 
chıiu talimata tnfikıın bndiaini hi 
mil olan YapGT ManiJyama uzak ..... 
roşlanndan birinin. nh- P-.. 
mıJbr. 

M. Trotzky ile ımiyeti, «aya Çil<• 
Jmllardır. 

Mümaileyb, Hawaı muhahirine be
yanatta lıulunarak bilbana eeyabafi. 
nin esranengİz hiçbir malıiyeti oLm. 
chğmı söylemiftir. 

M. Trotzky, Türki1ede J'llf&dıiı 
4 - zarfında Rns inkilibı tarihini 
yazını' olup Kopenbaıır dariiliünuna 
talebesinin. arzasn ü:ı:erine Almanca 
vereceği. bir konferansta Tetrinie..el 
inkilabına dair olan araıtırmalarmr 
biilba edecektir-. Konfenn.arı gaye
si tamameıı ilmidir, 

Otomobiller M. Trot:zky ile nwi
yetini Lyon'a götürmüıtür. Oradan. 
trenle Parise gidecektir. 

Partslt!n geçerken 

PARIS, '1:2.A.A. - Troçki, saat 
6.35 te Lyoodan Parise plmiıtir. 
Poliıler, gazetecilerle fotoinfçılarm 
Trnçlo"nin yanım. ıokulınalanna -
ni olmuıtur. 

Troc;ki, iıtaaiyondan buııui bir 
kapıdan geçmek auretile çılmıq,der 
hal perdeleri indirilmi! bir otomobi· 
le bİnmİf, timal iatuiyonuna gitmit 
ve burada yanında lcar111 olduğu bal 
de Dünkerque'e sitme.k ih:ere tre
ne binmiştir. Oraya vannca vapura 
binecek ve Koperıbag'a cidecektir. 

Troçki ile kansmm etrafım biıı;ok 
polis müfettitleri aannışlardır. Troc; 
ki ve kansı bu ıumle gazetecilerin 
ve foıoğrafçdann ellerinden kurtul· 
mağa tekrar muvaffak olmu,lardır. .. . . 

1 M. Herriot'yu 
Tebrik 

Baıvekil ve Hariciye 
vekilimiz de bir 

telgraf gönderdiler 
PARfS, 22 A.A. - M. He

riot'ya kartı yapılan ıuikastm 
akim kalması dolayuile İap•n
ya , Rusya büyiı1ı: elçileri ile 
Alman sefiri namma ıefaret 
müstefarı , Macaristan. Bulıa
riatan, Norveç, Letıonya orta 
elçileri Romanya ve Awıturya 
maslabatgüzarlan hariciye ne
zaretine rldetek td>rikltta bu-• 
lunmutlardır. Sir Jolın Simon 
ile, Almanya. Noveç ve lap_. 
ya hariciye .nuırlan ile Tiirki
y~ BatYekili ve ·H. Vekili, Ro
awıya, Belçika AYU.Sturya 
haridye iıUırlan M. Hefriot,.. 
tdırik telgraRari çekmiflOrclir. 
M. Herriot timal ıalıilleri " 
Fıııiıtere md>'ualanm bltal et 
mit ve ı...ı.,. lcenıliaine Britan 
yalılann Fra.D1aya karıı ib)aı 
ve ıadakatla müteha11i. oldiık · 
larını teyit etmqler Ye ek.erial 
Britanyalı olmadı;, halde muh 
tariyetçi ııecinen kimselerin ha 
reketini tald>ih eylemiflerdir. 

lea konpartımanm perdeleri iadiril
miıtir. Troçki'nin Paris'te ancak 1ıiır 
kaç saat ıw,_.._ müsaade ec1i1mq 
tir. 

M. Troçkl'nln begaaah 
DUNKERQUE, 22 A.A--T~ 

ki ile yanında bulıınan1ar aaat 
12, 1 O da Dunkerque' e gelmişler· 
dir. Trenden indikleri zaman 111o 
bir inzibat tertibatiyle karfılat
mıtlardır. 

Troçki ve yanındakiler bir yol· 
cu trenine binerek deThal limana 
gitmi~lerdir. Troçki Bernstorff 
posta vapuruna bİ.nmif ve hemen 
kamarasına kapanmrşbr. 

Tn>çki daha evvelce gazetecile 
r~ hit_a_ben kı"'; bir beyanatı havi 

Söz derleme talimat
namesi tasvip edildi 

Her vilayette valinin reisliği 
albnda bir 

derleme heyeti kurulmuştur 
ANKARA, 22 A.A. - Maarif 1 mak ve topladıkları sözlerin fitle 

Vekaleti tarafından hazırlanan rini Vilayet -rkez heyetine gön 
söz derleme talimatnamesi heyeti dermektir. 
Vekilece taıvip olunmQftur. Tali- Madde 9 - Derleme oeaklan• 
matname qağıdadır: nm Yazifeleri; 

Madde 1 - Halk dilinde yafa• a - Bailı olduktan derleme 
yan türkçe sözleri derlemek için tubeainden veya Vilayet merkez 
T.D.T. Cemiyetine yardımda bu- deTleme heyetinden alacaktan ta· 
lumnak üzere ber Vilayette vali- limata göre çalqmak, 
nin reisliği altında bir derleme b - Ocakta çalı§alllar araıım-
heyeti kunılmuıtur. da itleri bölmek, 

Madde 2 - Bu heyete T. D. T. c - Derleyicilerin topladıktan 
Cemiyeti Vilayet merkez heyeti sözlerin fitini taanif ederek bailı 
azalan ile Belediye ~ en büyük olduktan derleme Jubeıine gön· 
lnunandan, Vilayet, Maarif MÜ· dermek. (Vilayet merkezine bağ· 
dürü, Sıhhat ye içtimai muaYenet lı ocaklar fitlerini doğruca Vila
müdürü, lise, muallim mektebi, yet merkezi derleme heyetine gör 
orta mektep, san'at. ticaret, zira- derirler.) 
at mektepleri müdürleri girerler. d - Dil qleripde çalıJ&Dlar ve 

Madde 3 - He.- ka.za merkezin ya çalıımak isteyenleri bulup der 
de kavmakamm reisliği altmda leme işine bağlamakbr. 
bir derleme .,.b.,.i kunılnr. Bana Madde 10 - Ocaklarda .-alı· 
belediye reiai en büvük askeri ma· tan.larm vazif.,.i derleme işini bir 
kam sahibi, kaza Maarif memuru, meslek ve millet qi sayarak gön· 
hiikümet hekimi, orta mektep mü derit- talimatlara göre can.la 
dürü, m.,ktep muallimleri araaın· baıla çalışmak derlediği sözlerin 
dan seçilmi• iki muallim T. D. T. fişlerini ocak rei•ine vermektir. 
Cemiyeti aubeıi bulunan kazalar- Madde 11 - Vilayet merkez der 
da bu •ub" azala~• bulunmayan leme heyeti T. O. T. C. Umumi meı 
yerlerde dit iıleriYle uğr~r kezi ile doğrudan doğruya temasta 
ara•ınd,... seçilecekler girer. bulumırak alacağı talimata göre ça· 

Madde 4 - Vilavet d....t....... lıtır Ye her hafta görülen itlerin bu
heveti kendi araomda i• bölümü IUasını vekalete bir raporla bilc!irir. 
yapa,.,.k çalmna komitelerine ay· Madde 12 - Vtkilet umumi mü
nlır. Komiteler her gün toplana· fettitleri uğradıktan yerlerin llÖz der 
r ... k k"ndi k<>ll,.nna ait i•leri ta• leme faaliyeti hakkında vck3lete 
kip ederler. Vilayet umumi derle muntazam malUm&t •e1ecelılerclir. 
me heyeti hafta en az hir defa • Madde 13 - ilk tedriaat müf .. t· 
mu..,i lt>plıınma v"par. tİfleri ilk melrteplerdeki ocaldarnı 

Madde 5 - Vilayet kAza ..,_. deri- itlerinin. yolunda cidip git· 
kezlerivle nahiye "" köylerdeki mediğİnİ tetkik edettk Yiliyet mer 
mektenlerin her biri bir deri- k12 dedeme heyetine bildirec<klerdir 
ocaj;ıdır. Madde 14 - ilk tedrisat müfettiş 

Mektebin müd•ır veya bqmual leri ,ınnallimi bulunmıyan köylere 
limi oca~n nıüidir. ınıntalıalanndaki aşiretlerin bult•n• 

M .. dde 6 - Vilavet merkezle- duldan yerlere gid~k T. D. T. ce
rindeki derleme oca.klan Vilayet miyetine bildlrecek esaalara gÖTe ııö2 
cte~leme m"rkez he.etine kıua Ye derleyecekler ve derlediklerini •ila . 
naMve merk"Zlerivle k&rlerdeki yet merkez heyetine gönderecekltt· 
derleme ocaklAn kaza derleme fil clir. 
bet .. nn.. baflıdır. Madde 15 - Vii.'ıyet merk•2 der-

Madde 7 -. Yilaye! ~eri.ez leme heyetleri derleme itinde "" cok 
derleme h•"!"etmın va:ı:ıf~len; gayret göıteren memurlann i8 iml.,.. 

a - Vilayet merke:nvle, mer- rini bi:anet derecelerine göre mü· 
keze bağlı nabive ve köylerdeki kifat lfÔTlllf"k üzor., mensup olduk· 
derleme ocaklarmın ve kaza d.,r. lan vekaletlere bilclirec .. lderdir 
leme tubeainin muntazam çalq. Madde 16 - Bu talimatnaı:.ıenin 
malannı ve iı rirmelerini temin iauma icra Vekilleri heyeti rnemar 
Ye yalonil"n takip etmek, dur 

b - VilAvet memezivle mel'ke ·-----------
ze bağlı nl\hİye ve kjjylerdeki der 
ı ..... e ocaktan da çalışanlann her 
birine ilerleme İtinde muayyen bir 
it sörd&rmelr, 

c - n....ı- .-.beleı bı.f- der-
·-· ocat.:ı.."°"',.n ırelea dert.De 
fi,JerUıl T.D.T. Cemivetl Olllluıni 
mooıkezhuha ...nıec .. k tlllimllta 
cö..., t..mlf edM'f'k T.D.T.C. Umu 
mi Katinlifl- s6nd"'Tllle1', 

d - Deri- ocak'arma 911bf. 
- ,..,ıı ............ , ....... 

e - Maarif teaki1a.tı dnmda lıa 
lunup ötecı- heri dı1 ;.terinde ca
lnan ,,.,.. calranalc ı.te,.....J....i 
d..-1- İ•lerin" b,.~lamak ve il..,. 
l..di1.terl .ı;~ı-m f;•lerini T. D.T. 
C. Umumi Ki.tiplifine glindermelc 
tir. 

KtJZBfarda 
Madde S - Kaza d-'- ,.. 

beterinin Y&Zlfeterl; 
a - Kazadaki derf-e ocalrta. 

nnm ;,terini yoluna kovmalı: ,,. 
yürütmek ocalı:la at'llanda çalrtan 
lar aralf"da qleri bnlmek, 

b - Kasa içindeki derleme o
caklannm tooladıklan ııözleria 
f"14lerini tasnif ederek ,,.ıi..,et m.,.. 
kez der"""e heyetine gi\nderl'tek, 

c - Kazada öteden beri dil ;.. 
terine çal...,.lan ve•a cal....,.k ia 
te.-.,..,ı.,..; d.,rleme iolerlne b,.Jla. 

da Franaız mMmlrlannm vazifele 
rini büyük dirayetle yaptıklannı 
eb..mmiy~tle kaydetıniıti. 

Troçki bu beyanabna ilive ola· 
rak vize muamelesine ait teknik 
meseleyi ehemrniyetlerini bala mu 
hafaza eden f"ıkir aynlıklariyle • 
kantlınnamak için ıiyui mahi· 
yette. ı;ıı~Ia.katlaı: y_o.pmaktan çe· 

Ne karar 
Verilecek? 
Mançurya işinin bu 
gün müzakeresine 
devam edilecek 
CENEVRE, 22 A.A. - Mil 

letler cemiyeti meclisi, Çin·Ja· 
pon ihtilafını çartamba günün 
den ene! tetkik etmeyecektir. 
Alikadar murahhaa heyetlerle 
meclis azası. altkadar taraflar
ca Yerilecek vesikalan bugün 
tetkik edeceklerdir-. 

VAŞİNGTON 22 A.A. -
Hariciye nezareti, Mançuri ıne 
seleei haldmıdaki yaziyetinİll 
ve hareket tarzının yanlı! bir 
surette tefsir edilmesine mahal 
bırakmlllllak için Ceııevre m~a 
kerelerinin devamı müddetince 
mutlak bir ıükUt muhafaza ede 
cektir. Doğru maliimat alan ına 
hafilde zannedildiğine göre. 
milletler cemiyeti, Çin'e kartı 
aldığı müsait vaziyette devafll 
edecek olursa, bütün devletler 
yeni Ma.tıçuri hüki'ımetini tanı 
maktan imtina P.ttiklerini bey• 
na imkan bulabilecelderdir. /\• 
merika hükUmetinin bu hare
tan beri dütiiıwrekte olduğ11 
ket tarzından aynlmamağı çok 



Deliler Mi Çoğahyor, Hastalar Mı Meydana Ç kıyor? 
Ekonomi · 

Standardizeedilmiyen 
mal çıkarılmıyacak 

Buıiun için lstanbul ve Eskişe. 
hirde iki merkez tesis ediliyor 
l!ınc -nar- 1lmı5taa nnl 

... ne- -"-'...ı. iıtaaclardize • 

.ıilerek ihracı "Türk ıınalmın dhaa 
pıızarlarma tmıiıı lıir halde uzedil· 
-i ötedeoı-i arzu e.W-ldadir. 
Aldıimuz malı'.imata nazaran bu çok 
liizwnlu vaziyet yalanda .tahakkuk 
ede cıktir. Eılrif-bir ve lıtanbulda 
tesiı edilecek iki merkezde ihraç 
mallanmı.un iıtandardizeoi derpif • 
clilmeı.t.dir. 

Ticaret Odaaı clıı lktiaat vekaleti
ne bu tekilde lıir t-.üde bulun· 
mu9tur. 

Hayvan bor•ası 
• 

resmı 

Hayqn bonall reemi, looraan.ın te 
aiaindenberi bonada muamele ıönm 
.. yvanlarm 1ı:ıymetleri üzerinden a
lmmaktadır. Bu tekil claireainde la· 
bii boraanm hakiki ıelirini teapit et 
-ı. kabil olmamakta .. e ıelir bay
..... fiatleriae söre tel>eddiil etmek
t..ıir. 

Hayvan bonıuıı idare heyeti bu va 
ziyet karymncla hona reaminin kıy
met üzerinden deiiJ, ııldet üzerin
den almmeaı için karar nnnit ve bu 
luıranm lktiıat .. eki.leline bildirmiı 
tir. Karara ıöre, timdi aablan bayva 
ma klymetinclen binde iki alman bor 
oa reomi y.ü tekilde hayvanın kil~ 
111 üzerinden bir defa teapit edilecek 
miktar üzerinden alınacaktır. Borıa 
tabii eakiai silıi klymel takdirinde 
nbnn nziyetinde bulunacaktır. lk. 
tiaat .. elıaleti bu td<Jin feicle .. e za. 
rarlan baklanda tetlübt yapılmuı
nı Ticaret müdürlüiündm iatemit
tir. 

Yunan tütüncülüğü 

takriben 3,000,000 kilo tütün mÜ• 
bayaa olunmu9tur. Piyaaa11m açı• 
lıt tarihinden tiındiye kadar mÜ· 
bayaa olunan tütünlerin beher 
okkaamı tütün kumpanyaları 70· 
11 O kuruş Üzerinden tütün inhi
aar idaresi en iyi kalitelerin b&
her okkaamı 125 kuruıtan almıt
tır. Mmtakanın ıeçen aene tütün 
rekolteıi 26,000,000 kiloyu bal· 
mut idi. 

Geçen oene tütün piyaaası, 26 
teırinievvelde açılmıt ve o tarih· 
ten bu aene mahsulünün idrakine 
kadar 23.000,000 kilosu aatılmq· 
tır. Geçen ıene rekolturndan kal· 
mıt olan tütünler de peyderpey 
aatılmaktadır. Eğe mıntakaaınm 
bu oeneki tütün rekoltesi az oldu 
iu için iıtihaal olunan tütünlerin 
k&milen aatılacai{ma muhakkak 
nazarile bakılmaktadır . 

iki on ayın istatistiii 
ihracat ofisi 1931 ve 1932 senele

ri ilk on aylarma ait ithalat ve ih
racat vaziyetine ait bir iıtatiıtik neı 
rmni§ir. Bu istatiıtikte 1932 senesi 
ilk on ayı zarfında ithal ve ihraç e
dilen etYanın kıymeti ve 1931 sene
ıi aylarile mükayeıeai gösterilmekte 
dir: 

Ayw 
K. aanl 
Şubat 

Mart 
Nisan 
Mııyıa 
Haziran 
Temmuz 
Aiuıtoa 
Eyliil 
T. evel 

T. aanl 
K. ..... 

iTHALAT 
Türk liraaı: 
1932 1931 

11.232.132 12.241.446 
4.544.986 10.254,672 
6.927.006 12.851.526 
5.606. l16 10.551.461 

11.477.682 11.897.00S 
5.728i742 11.567.092 
7.832.693 9.388.141 

10.490.942 11.128.864 
6.895.439 11.128.149 
6.307.103 10.364.169 

71.133.823 111.529.528 
7.388.603 
7.741.762 

• 

Yol ve lağım 
Paraları 

On bet güne kadar 
tahsil.at başlıyor 
Müceddeten inta edilen yol 

ve liinnlann yarı maırafınm 
halktan alınmuı karan ilzeri· 
ne belediye bu huıuata heaap
lanru yapmağa batlamı9tır. 15 
güne kadar hesaplarını bitire
cek ve alakadar halka bildire
cektir. 

Tahsil çağındaki 
aceze çocuklar 

Darülace%ede tahıil çağma 
ııelmit çocukların ne olacaktan 
meselesi halledilmiştir. Beledi· 
ye bu çocukların tehir yab 
mekteplerine kabulüne muvafa 
kat ehnİ§tir. Şimdilik 20 çocuk 
Darülacezeden Şehir yah mek 
teplerine ııönderilmi§tİr. 

Abidenin kaidesi 
Taksim abidesini yapan bey 

keltraş M. Canonica'nın ıon 

taksitini belediye henüz verme 
mittir. Abidenin kaidesindeki 
oyuldann tehlikeli olup olma

dığım tetkik etmek üzere ya· 

kında bir hakem heyeti tqkil 
edilecektir. Hakem heyetinin 

vereceği karan belediyede M. 
Canonica da dinleyecektir. He 

yet, önümüz kıt olduğundan ka 
idedeki yağmur ve sairenin te

sirlerini tetkik edecektir. 

Odun, kömür 

Deliler mi çoğalıyor, 
hastalar mı 

meydana çıkıyor? 

Son senelerde artan ruh ve 
sinir hastalarının sebebi ne? 
Tıbbıadli cla.ireai latanbuldaki 

akıl haıtalan adedinin arttıim1 
ıöotenm faYanı dikkat bir iıtatİI 
tik netrebnittir. Bu İltatiatiie l"O. 
re 1916 aeneainde bbbıadliye mü· 
tahede altına alınmak üzere ıön 
derilen akıl butalar1 ancak 32 İ· 
ken bu mikdar 1918 eenesinde 
(148) e 920 aeneainde (340) a 
921 de (559) a 922 de (644) e 
yükaelmiıtir. 

922 aeneıinden itibaren deli •· 
dedi sittikçe artarak 931 oenelİn• 
de (680) i bulmQftur. Bu cetvel 
aon on bet sene zarfında akıl has 
talrklannm çoğaldığına dd&let 
etmektedir • 

Diier taraftan Bakırköy ha .. 
tanesinde 1400 akıl haıta11 teda· 
vi altında bulunmaktadır. Bunla
rın 300 Ü kaclmdır. Balıklı Ruın 
haıtanesindeki akıl haıtalarmm 
adedi 254, Ermeni haıtanesindeki 
lerin adedi 132 dir. Tıp Fakülte
ıi ve Franıız baıtanelerindeki 
hastalar da dahil olduğu halde 
lıtanbuldaki akıl haıtalan 1968 
kitidir. 

Dün bu huıuıta ne diyeceğini 
öğrenmek için Dr. Fahreddin Ke
rim Beye müracaat ettik. Tanm• 
mıt ıinir ve ruh liekimiıniz bu ra
kamların akıl haatalarmm çoial· 
dığına delalet etmiyeceğini oöyle
dikten sonra bize fu izahab ve~ 
di: 

- Ruh hastalıklannda, aon -
neler fark edilecek bir fazlalık 
yoktur. Dünya üzerindeki ikbaa· 
di buhranlar heyecanlı bazı hadi· 
seler sinir haıtalarmm çoğalma· 
unda amil olabilir .. Fakat belli 
ba,h akıl haatalanrun çoğalma 
sebepleri miiteaddittir. Tekrar e
diyonım: Ruh hastalarmda ben 

bir çoğalma ıörmüyoram. Çofal· 
mıt ıibi ıörünıneleri tundan ileri 
ıeliyor. E vnlce birçok aileler, 
hutalarmı evlerinde muhafazaya 
çahıırlardı. Şimdi, tıbbm n !eda· 
vinin ne demek oldufunu herkea 
öğrenmif bulunuyor. E .. de akıl 
haatalıima tutulan biriai oldu ma 
kendiaini hemen haıtaneye ıönd• 
riyorlar. Bimarhanelerde yer kal 
mamaaını ruh haıtalarmm çofal· 
maornda değil, eıki zihniyetin de
fi4meainde aramalıdır. Rah haa
talıklan11m en çok teaadüf edildi
ği yatlar, olsun yqlardır. Bu Y&f 
larda keyif veren zehirlere İptila 
batlar. içtimai hastalıklar da a· 
kıl haıtalıklannda fazla müeaair
dir. Saflam bir ıinir hıfzıuıhhur 
bu ıibi haıtehklann vaktinde önü 
ne seçebilir. 
Yapılan İltatiatikler ıöotermit

tir ki akraba arasmda evlenenle
rin çoklufu dolav'8ile Museviler· 
de ıinir ve ruh haıtahğı diier 
milletlerden fazladır. 

Bunu gören Musevi wençleri 
aon oenelerde tinir hıfzıuıhhaama 
ve spora fazla ehemmiyet veriyor 
lar. 

Bizim memlekette ruh hastalık 
lan itibarile ırklar araımda bir 
lalnif yapmafa imkln yoklar. 

Muhakkak olan bir ft!Y vana 
o da akliye aeririyab ... 
hastanelerine ıiren haıtalardan 
mühim bir kıamı tifa "e aalilh bu· 
larak oradan çıkıyorlar. Eaaoelll 
akıl haotalannr ha•tanede 11zun 
müddet tutmak doğru defildir. 

Eskiden hastanelere hasta lıa 
bul etmek iyi olan haatavı hasta· 
neden çıkarmak çok müşkiildü. 

Bugün bu İt. çok aadeleştirilmit 
tir. 0 

Maktulün karısı Medi

Mahkemelerde 

Emin Vafi B. 
Davası 

Dün devam edildi, 
• 

yenı 

phit dinlenecek 
Ankara caddesinde vuku bu· 

ı- otomobil faciaımdan dolayı 
muhakeme edilmekte olan E· 
min Vafi Beyin mubakemeıine 
dün aiırcezada devam edilmi1· 
tir. Dünkü muhakemede evvel
ce rapor veren ehli vukuf celbe 
dilerek yekditeriyle müvacehe 
edilmi9lerdir. Bu müvacehe es· 
naaında müddeiumumi muavini 
Katif Beyle müdafaa vekili Sa 
di Rıza Bey arumda tiddetli 
mlillakatalar olmut, neticede 
muhakeme 9abit celbi, iddia ve 
müdafaa yapılmuı için bqka 
güne bıralal~ıttır. 

Baloncu Remzi 
Evvelce hırsızlıktan 7 ıene 

hapse mahkUm olmut bulunan 
Baloocu Remzi baklandaki ka 
ran temyiz mahkemesi nakzet· 
miştir. Yakında Baloncu Rem. 
zinin ağır cezada yeniden mu· 
hakemesine !>atlanacaktır. Dün 
bu nakız kararma istinaden Ba 
loncu Remzi iıtida ile tahliye 
talebinde bulunmut, fakat bu 
talep reddedilmittir. 

Komünist maznunlar 

ekteplerin 
Teftişi 

Her müfettiıe 
mıntaka verilece 

latanbul ilk tedrisat müf 
tqleri evvelce teftqlerini ken 
dilerine tevdi edilen muayye 
mekteplerde yapl)'orlardı. B' 
kıaım müfetti§ler yalnız re 
ilk mekteplere bir kısım eka 
liyetlerden Rum mekteplerin 
bir kıamı F ranaız mekteplerin 
bakıyorlarch. Bu tekilde teft · 
aahaaı çok genit olduğund 
her müfettite bir mmtaka v 
lerek o mmtaka dahilindeki b 
16.mum mektepleri tefti§ etm 
ai daha ameli VP faydah görü 
müttür. Bu karar tatbika bat 
lanmıttır. 

Heybelideki Orta 
mektep 

Heybeliadada yen i tesis ed 
len ortamdctep önümüzdeki a 
batından itibaren tet'!risata ba 
layacaktır. Talebe v,. mualli 
kadrosu tamamlanmak üzer 
dir. 

Nasuhi Bey 
Elhabip 

Suriye reisicümhu
runun 

oğlu şehrimizde .. 

ihracat ofiıine selen ma!Gıınata na 
~ Yunan Zirııat Banbu tütün 
ıınUıtahliDerine yeniden ıenlt mik
:ruta ihrazatta hulunmaaı için Yu
nan hükUmetinden emir almııtır. Bu 
~y.,te nazaran Yunan tütüncüleri 
cihan piyaauına kartı bir müddet 
üı.a dayuıacaldU"dır. 

İzmir Ticaret odası
nın bir raporu 

K. aanl 
Şu hat 
MU't 
Nisan 
Mayıı 

Hazinııı 
Tllll1Duz 
Aiuatoa 
Eylül 

iHRACAT 
10.346.877 

7.35.321 
7.16.445 

8.841.212 
6.800.072 
4.023.490 
4.257.895 
4.681.434 

126.659.893 

11.039.807 
9.306.131 

10.592.957 
10.119.805 
9.817.032 
5.715.528 
6.528.649 
6.708.265 

Belediye dünden itibaren me 

mur!arına odıın kömür tevzii
ne başlamıştır. D:.in 8 memur 
odun kömür ahnı&tır. Odunlar 
Fmdıklıdaki Ha} dar B. depo
sundan tedarik edilmektedir. 
Odun çekisi 320 den kömür de 
6 kuru!tan alınmaktadır. Me
murlar borc;lanm dört taksitte 
ödeyeceklerdir. 

BuJ~ar sefiri 
veda etti 

Fuat, Bürtıanettin. Nuri, 
Mehmet, Zeki, Cemal; Rıza; 
irfan; Cevdet; Hüseyin; Ah· 
met, Emin. Sabri, Salih, Nihat, 
Talat; Sırrı; Niyazi; Nuri; 
Mustafa; Faik; Ramiz, Osman 
Selim, Şükrü, Osman Efendiler 

le Madam Vildadan ve Münire 
hanımlardan mürekkep komü· 
nist grupunun muhakemeaine 
dün ağırceza mahkemesinde 

hafi olarak devam edilmit> mu 

hakeme batka ııüne bırakılmıt 
br. ha Hanıma göre 

facianın sebebi nedir? ş:;: 

Süriye Reiaicümhurunun oğh 
Nasuhi Bey Elhahip, Pınia"t 

kendi idaresinde bulunan bir oto 
mobille hareket ederek Berlin 
Viyana tarikile evvelki ıün feh 
rimize gelmit ve Perapalaa oteli· 
ne mlıafir olınuıtur. Nuuhi B. 
bir kaç gün burada kalacakbr 
dün tehrin tayanı teıraıa ınahr.1· 
leıini gezmiştir. Nasuhi B. bura· 
dan gene otomobille Adana tari 
kile Halep'ten Şaın'a dönmek ni 
yetindedir. 

Nasuhi B. e dootl nndan 
zat refakat etmektedir. 

---+-·---
Bu hırkaya 
Ne oldu? , 

bir 

IZMIR, 22 A.A. - Şehrimiz 
ticaret Ye aanayi odur üzüm. in· 
cir ... tütünlerimlz hakkmde bir 
rapor Dep-etmittir. Bu rapora na• 
aaran mnalm lptldaamdan 20/ 
11/932 tarihine kadar lzmh- ı.-. 
aaamda 41,580.228 kilo üzfun aa• 
bl .......... 

Mevıim iptidaımdan 14/11/ 
932 tarihine lıadar lzmir limanm
d dıtar1 memlelıetl- ... ıa ih. 
raeat, 40,961,195 lıilodur. Tütünl• 
tlnıbla ticaret vaziyeti, mevıim 
fptidumdan 2.300,000 ...... Y•nl 

BORSA 

ctı a...ı.a--. .ı.- ceheldlr) 

22 Teırinl•anl 1952 
Alo- Filıtlan 

f.tilcrular Tahdit 
ıaı dahın "· 
Şart d.yollan ı.ıs Eletblt 
D. MnaUlda M,71 Tra•ny 
Cl••tklcr e,tt Tlacl 
laydl •dl r,- Rıhum ıt.ro 
B•cdaı r.u Audol• ı tr.» 
T. uttr!J• r.ıı • m ıs.u 
l&mlr Belecl!JI ,.MDmtull 111.15 
lııtııuuı 94 

ESHAM 
it llıı. Nt•• 10, 1 O Bomoaıı 
• • Hımlllıı IU.1 J Tut .. 

U,40 ...,. 
• • Mlaalı ıso.- çı.- .Ar. '·" U,15 Aııadolı tUO Oıyoe 4q, 
Reji .... Şart ""7. 
~lr. ha'rll)'• 14,- Bllya 
Tranıuy IO,l!O Şlft a -

l,15 
l,IO 
iM 

11,U UmumhJpnı 111,71 Teldoa 
ÇEK F ATLARI 

''"" "'°' ""' Londra 6,tt 1/4 Vlyaa 
"iiyo1' •7,H Mıdrtı 
Mllaao t,n,I lltrlla 
lr ülı:HI 1,40,t V uıew 
Atına 11,61 l'qıt 
cı ... ,. .... ,11,78 Bllnf 
Solya 65,40 lelıraı 
A .. ı.ırnll• 1,17,615 Moston 

1 .... 
f,(,1,1 

1,79 , ...... ....... 
a,ıı ....... _ 

'5,171 
I0,7Q,71 

NUKUT (Sabf) 

~ l'unı! 
1 ııııa, AY. l&-ıor·Fraıım 

1 ..... u. 
171,-
710.-
113.-ı dolaı 

10 Hrrı 111,
ır., t. Belçlta 118,-

lO drahmi !7,
lO 1. b•lçıc 82,3-

t('I Jcvı 27,-
10 Dorlll 81,-

tu hr Çel) 14.-ı 

1 pacta 17,-
1 mart IO,-
ı uloU 14,-
1 pengı H,-
20 ley ış,-

M dlaaı 19.-
1 Ç•··~ 
1 Altın 
ı Mcctdlyı 

1 Banknot 

9,20 
90,20 

t.37.-

T ...... 

T. aani 
K. evel 

11.188.092 
13.8311.748 

77.426.584 

12.801.942 
14.050.659 

96.680.775 
15.447.332 
15.146.700 

127.274.807 

Ba lıtatlıtlkten anlqılıyor ki ı• 
~n aeneııin ayni aylU'ma naaran 
bu ıeneoıin ilk oa a:rmclıı İhrllcalımız 
19.254.191 lira azalnuf, bnna muJuı. 
bil ithal&bmızda clıı 40.392. 702 lira 
bk bir tenalriiı vukubulmuıtur. 

Bulgar sefiri M. Pavtof dün 
Ankaradan lstanbula ııelmiıtir 
M. Pavlof, Bulgar Hariciye ne 
zareti ıube müdürlüklerinden 
birine tayin edildiğinden Anka 
rada Reisicümhw Hz. ile hü
kGmet e4cinına veda etmiıtir. 
Bir kaç güne kadar Sofyaya av 
det edecektir. M. Pavloff'un ye 
rine yeni bir ıefir tayin ediliıır 
ceye kadar, Bulgar jeneral kon 
solosu M. Balamezof, masla
hatgüzar 11fatile. ıefaret itleri
ne bakacakbr. 

Beşiktaş kaza kongresi yapıldı 

Bebekteki hadise etrafında 
dün yaphğımız tahkikat 

Dünkü nüıhemızda Bebekte Bizim yapbiunız tahkikata ıö-
vukua ıelen facia11m tafoilatmı re, Galip hadise cereyan ettiii va· 
karilerimize bildirmittik. Hadi- kit aarhot bir halde imiJ.
ye müddei umumi muavinlerinden Zekiye hanıma bazı afır ,eyler 
Nusret B. vaz11edetmittir. IÖylemJı •• Zekiye H. daı 

Vak'a emasmda •fır surette - Madem ki ben fena bir ı.a. 
yaralandıiı için öldüiü aayi olan dmım benim nime niçin ıeliyor
Zekiye H. haıtahanede yatmakta ıun? demif. Hadise bunun üzeri· 
dır. Hadioede polio Sal&hattin ef. ne bÜJ'Üyerek kanlı bir tekil aJ. 
tarafmdan müdafaayı nefı için mıtlır. 
öldürülen Galibin ceıedi mol'la Zabıtanın blıliM baklaııda .. _... 
ıönderilmİftİr. diii rapor JQdurı 

Dün bir muhamrimiz hiıdiae "21/11/932 de aaat 17 de ea. 
mahallinde yeniden tahkikat yap )jp af. Bebekte uvceılnin oturdu· 
mıttır. Ofrendiğimize göre mak· fu eve ıirmit 0 aırada z.,.ceai 
tul Galip Betiktatta Şenlik Dede Mediha hanımm evde bulunmama 
mahallesinde Nuaretiye caddesin· aından bilistifade baldızı Zekiye 
de 6 No. da Emin Beyin evinde H. tarafmdan balıılmakta olan 
oturmaktadır. Zevcesi Mediha H. 

çocuiu Münirin boiazına aanl· 
İM ayn olarak Bebekte Dere - mak auretile boğmak teıebbüsün
lıatmda 68 No. ""de kardeşi z.. de bnlunmuttur. Ba •eziyetten 
kiye hanımla beraber oturmakta• korkan Zekiye H. bir •asıta ile 
dır. Galibin 16 aylık bir çocufu Bebek polio mevkimi haberdar et• 
da vardır ve anneıile birlikte Be- mesi üıe .. rine memur Saliıhattin 
bekte oturmaktadır. Hidiıe de bu 
evde cerevan etmi,tir. Galibin H'I' ef. mezkUr en ıelmi•tir. Galip 
ceai Mediha H. dün mubarririmi· polis rnemunına wörünce: 

- Beni A'1itürmefe mi l!'eldin 7 
ff hldiseyi oôyle anlatmıttır: diyerek elinde bulun"" tabaDCau 

- Calip 28 Y•tmdadır. 3 aen• 111 memtrra cevimıi4, üc el at.,. et• 
den beri evliyiz. 18 aylılı Münh- .U.tlr. Saliıhattln ef, lıendinl ,;. 
lnninde bir çocuğumuz •ardır. pere almı._ Calip ah)f etmeie de. 
Galiple 13 aydan beri d&J'l'm bir "l'am etmiıtir. 
"l'llziyetteyiz. Kendioi fazla uabi 
" lask1111Çtır. A711i zamanda da O nrada baldın eZkiye H. da 
.,..;.,; ilnnal ederdi. Mısırda Zey· ıöziine ilisince alb el de ona ateş 
nep hanımm yanında vekilharc 0 • etmlıtir. Zekiye H. m lcacafmda 
larak bulunurdu, lstanbula ıelir, hulunan Münir çoeufa da haflfç• 
il\l ay lıalır, ırene widerdi. Aramıs lnırtunla ayafmd .. yaralamtfbr. 
d 8 1rl ıecimıizlilı nafaka meoel.. Bnndan llOllra evden çılonq ve 
ıinden çılmu•tır. Ben mahkemeye kendiaini takip eden poliı Sala· 
müracaat ettim.. Galip nafaka hattin efflldinin emrine İtaat al• 

Cümharlyet Hallı fırlı:- - fedilen kıymetli meaainin hlr hü- 'ftremİyecefini oö .. tedL Henüz rea memelıle beraber ateı etme~• de 
lilı kau lıoaarel..m. ....,ellı1 .. lasaamı tetkil ed- hu rapor palı men .,....Jmaın,.bk. Muhakeme- de"l'am .tıniıtir. Aralannda bfr 
eedtm itib.._ baflandıiııu YH• zi,yad• alkıılandı. Muhtelif me... mlz dev .. m edivordu. Dün alı:tam eok lru,..an teati edlhnlttir. Calip 
alfbk. Ba eümleden olarak illı ınılar üzerine oöz alanlar1n dilek· _., ırelıfim. Tramv"" İıtaayonua- karanlıktaa istifade ederek orta• 
-ı Be!ilıtat kazuı kolllftlİnİ leri tesbit edilerek aerbeotçe tea· da Galibin abllım ZeJriTeyi vur- dan kaybolmu•hır· Sallhattia ef. 
yapnllfbr. Kaza71 tetkil eden na· tii efkir olundu. Henüz tamiratı duklannı oôylediler. Sonrftdan ba· muavf!net olarak rönderilen me
lüye ve ocalılarm miimeuilleri, aa ikmal olunmamakla beraber, kaza na anlatbklanna göre, Calip çocu mur Şaban ef. le beraber Calib! 
miin aıfatil• teıkilat heyeti idare· merkezinin konferans aalonu çok iunu görmek için eve ,,.,.ı,,.ı, ve aram1'lar, bulamaYmca eve a•det 
leri ... azadaD bir çok :ı:-at haım' ıüzel tezyin olunınQftu. Hazını• beni aram,., SonT& da abllm ,,,.. etmi•~e~ir. E"': ıeldikleri zam .. 

. buhuı117ordu. Fırkanın vilayet he na çay "o puta ikram edildi. Ge- rulmu,, Galip de ölmü~." j kendılen~ !'olıı Ha~~ "e Recep 
yeti idara azaaı, batta Cevdet Ke- !enler ilzerinde tatlı intibalar u- ef. ler de ıltıhak elmıttır. Bu aıra~ 
rim Bey olduiu halde konırreye yandıran bu toplantıya ıece aaat ! da evin diğer bir kap11mdan ırlz. 
eelmitlerdi. Kaza kaymakamı on birde nihayet Terilirken, kaza de yedek azalığa intihap olundu· lice, elind• tabanca ile içeri ıirea 
Şevket Bey de hazır bulunuyo..-. konırreıince Abdülkadir Ziya, Ş... tar. Konıre mukarreratmdan ola Calip: 
da. Piyanıo müdürü Fikri Bey ref, Zühtü, Ali Saip, Fikri, Fatin, rak, elyevm Viyanada tedavi e- - Ben Galibim diye poliıJ.,. 
kongreye riy•set etti. Ve kaza Arif Beyler kaza heyeti idareainin clilmekte olan ve bu ıene de aza. hücum elmİ•tir. O sll'1\da mütkül 
heyeti idare reiai Abdülkadir Zi· ı aıli ve Kıymet Hanımla lh&an lığa intihap olunan Şeref Beyin vazivette kalan polis Salilhattin 
ya Bey aenelik mesai raporunu o- Namık, Haydar, Hükmi, Hamdi, afiyet temennioini ihtiva eden bir ef. bir odaya iltica etmiıtir. O 11· 

kudu. Her noktai nazardan s•r· . Süleyman Edip ve Şakir Beyler ı telırrafla hatm oorulmastur. rada odada hulnnan bir lıac lıiai-

Kılavuzu 

latanbul,sokağı çok 
olan bir ,ehirdir 
Şehir rehberinin bir .. ......ı 

bitirilmesine çalqılmaktadır. Vila 
yel mektupçum Ounan Bey ba İf4ı 
bakmaktadır. 

Oaman Bey raporunu Belediye 
ye .. ermi9tir. Umuru hulr.UU,. 
baaılma f'lrlnamelİni teabit ede
cektir. 

Rehberin ..... eım. aokalı: İIİID
leri konacaktır "e tarihi mal6mat 
verilecektir. 15 bin nüsha baula· 
cak olan bu eserin hacmı cepte 
tqmacak kadard1r. 

Rehberde nahiyelerin mahalle 
taksiınatmı da ıöateren baritalar1 
bulunacaktır. • 

Yapılan tetlôka ta ıöre latanbal 
büyük tehirler arurnda ookajl 
çok bir ,.hirdir. 

lstanbul'da 6200, Puis'te 4600, 
Berlinde 3000 ookak .. arc1ır. 

Miraç kandili 
Müftülükten: T etriniaani

nin yirmi betinci Cuma ııünii 
Recebin yirmi albıma nıüaaıdif 
olmakla yevmi mezldlr akpmı 
( Cuımartesi ııecesi) Leylei mi· 
r~ olcluju ilin olunur, 

. 

, ___ .... 
• l 

Bulunduğu yazıl-
mışh, müze 

idaresi tekzip ediyo' 
Konyada çıkan Y ,.n; Anado· 

la gazettai Türk ve islim asarı 

müzesi müdür muavini Abdül · 
kadir Beyin kaybolan hırkayı 
bulduğunu yazımştı. Abdülka· 

dir Bey dün bu hususta bize de 
diki: 

- Böyle bir şeydı-.n maluma 

bm yok, biç bir gazeteyle biç 
bir temu yapmadım, hırkanın 
nerede olduğunu bilmiyonım, 
rica ederim, tekzip ediniz 

Yunan kon olos 
vekilliği 

Londra Yunan konsolosluğu 
na tayin edilen latanbul Yunan 
konaolosu .M Triyandafilakos• 

un yerine vekileten Yunan Ha 
ridye nezareti müdürlerinden 

M. Kapaalis tayin edilmiştir. 

Bir tashih 
Radyoda konferan• 19 Tepiniaaııi 932 tarihli nüıha· 

~... le'tt\ol racl,.am oıla mzda T. l. C. L lıtanbııl mmtakau 
Refik Alınıet lıe, larafmdaa bir .,. lıoq...ı bakkmdaki yuıda beyana
konferana ftn'lmittl. tı. _,_da O-ix.lik heyeti .,. 

Refik A•met lıe, ... .,.,.. ı.. ... - npor obJU denizdlik heyed 
• de Pi 1 be .ıı.amı1m ı katibi Ekrem beyin İlmi ıeh"en Ek 
lıonf-.lar ta 1 ktir. 1'ftll Rüttü hey olarak d~ edilmit 

ın. komi- bu ...... -t - . el . 
dnb•dadır.Mnınıa "Türk diliabı ... 1 ".• mn~~eyh """! ce heyet n)'Rae-
..:ı - -~--n--ı" dir ı tınden istifa etmif olııp 1DJ11taka de-
7uJUp •-... ~ · ııizcilı1c heyetile ft bittabi bu ra· 

pora alilıadU' bulumnıımıı olmaltla 
nin ölüm tehlilıc .. inde lıaldıklanru iltibaaa mahal kalmam>k Üzere bu 
ıörea Sal&battin ef. bir el ıilah cihetin taın'h .. e ta•hihini rica ,,. 
atmıt, metnı müdaf- halinde ka 
lan Salahattin ef. tarafmdan alı• biheıile teyidi hürmet eylerim efelll 
lan lnırtun Galibin bo711una İaa• elim • 
betle öldürmilftür. Ba mretle ye-
di lıqlnia ba:nıtı lnırtarıım....r." 

Sabık 1ıtanbııl mmtı.ta.11 reial 
<Maaa 
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ı MAJİK'te: VEDAM.!.!JSESI :::~m v::a ..:e: 
• • 

Riclıard Bartlielme.., Çafak Ketif Ko'u'ndan 
yüksek bir zafer kaıanmıttır. ;AtiU~y~t 

Asrın. umdcsi cMILLIYET• ti r 

Richard Barthelmeas, iki gllzel kadın arasında ve iki 
düıman aruıııda çırpınmakta ve çarpıfm:ıktadır. 

23 T.SANI 1932 
ld•reh•ne: Ankar• c:addMi, 

100 No. 

R 1 Ş A R B A R T E L M E S Baılıyor. Veda Pusesi lıpanyol ırnzellerinin ıub, şen, ahenktar rıkısları 
görenlere emaalıiz zevk saatleri yaıatıyor. 

Td&'l'af adresi: lat. Milliyet 
T def on Numaraları: 

&şmuharrir ve Müdür: 24318 
Yazı itleri Müdürlüiii 24319 

idare ve Matbaa 24310 

Kesri DltUIZ&m A - Nasrl araaıra otomobil· j 
Hicaz terin taksimetrelerim doğru 
Muhacirin yazıyor mu diye kontrbl ediyor 
Diye bir sürü müfredatla ve eak, Telefon şirketinin otoma-

muhtelif namlnrla para alırlar· tik sayıcı makinelerini de kon
dı .. İtte şimdiki Telefon ıirke- 1 trol etmeliyiz. lhtik&.r yapmak. 

ABONE ÜCRETLERİ: tinin tarifesi böyledir. Bir it 1 
makine bozmak hususunda ne-

Hariç için j için, abone diye bir defa, vaz'i· d_en şoförlerimiz,_ Telt;fon şirke TDrkiye için 
L. K. L K. ye diye bir defa daha, ücret di· tınden daha emnıyetsız olsun?. 

ye bir kere daha, telin tulü art Hem otomobil taksimetreleri 
tı diye bir kere daha para is· müşterilerin gözünün önünde. 
terler. Şüphe etmiyorum ki; dir. Mütteri de onu kontrol e
bu tarife yapılırken bütün bu debilir. Otomatik telefon sayr 
müfredatın halkın bu kadar a- edan ise gizlidir. Müşteri onu 
leybinde kullanılacağı düıünül gidip nereden görecektir! 
memittir. Lakin timdi iş artık B - Bütün bu sayıcı maki
beli teklini almıştır. O kadar nelerin mükaleme kayıtlan ko· 
ki; en geniş mezbeoli ve en miserliğe merbut hükUmet me
dar para zihniyetli olanlar bile murlan tarafından çrkanlarak 
bu tarifeyi müdafaa edemiyor· faturaya geçirilmeli ve abone
lar. Binaenaleyh bu tarifenin, ler o faturalara göre para ver
nasıl tramvay, vapur tarifeleri melidir .. 

3 aylığı 4 -

6 " 7 so 
,, 14 -12 

8-
14-
28 -

Gelen t!V1"&k ııeri verilmez -
Müı!deti geçen nüıhalar 10 ku
ruttur. Gazete ve matbaaya ait 
iıler için müdiriyete müracaat 
edilir. Gazetemiz ilanların me· 
.,• livetini kahul ctmPz 

~lıGÜNKO lJ,. V A 
Y eşilköy aıkeri raıat merke

zinden aldığmuz malıimata gö
re bugün bava bulutlu olacak 
rüzgar şimalden mütehavvil o

larak esecektir. 
Dün hava tazyiki 767 mili

metre, en fazla 11caklık 15, en 
az .,caldık da 4 de~e idi. ..... 
Ümitsiz hastalık: 
lstanbul telefonu 

1 tetkik ..diliyorsa tetkiki ve de- Bir çok bidiaeler, şahsi tec-
ğittirilmesi lizmıdR". Ne uza- riibelerimiz umumda bir kana-

l ğa gidivoruz? Evinize bir tele- at teıis etınittir: Şirket fazla 
fon makinesi koydurmak için mükaleme parası almaktadır. 
120 Hra veriyorsunuz. 120 lira. Fakat, bu kanaate kar· 
Lif deeil, ufak bir arsa parası!. tı tirket cevap vermi· 
Ve makine de sizin malınız de- yor. SükUtun altın ol-
ğildir. Bu para enstallaayon pa duğunu Telefon tirl<eti müdür 
rasıdır ... O st tarafını var kıyaı !eri kadar iyi bilen kimse yok
et ! .. Amma bu tarife musad- tur, Onlar için söz söylemek 
dak tarife imiş ... Onun muaad· müfterilerin iti ve bu sözün pa 
dak olusu hattan yukarı dere- rasmı almak ta kendi itleridir. 
cede ve hesapsız şekı1de pahalı Aınm~ tiı:k.ete kadar gider, on· 
olduğunu değiştirmez. latan- lan gorebılır ve ııkıttırrnanız 
bul telefonunda yapılacak ilk size şunu s~ylerler: . 
İş budur. Bir çok latanbullu te· - Efendmı! Otooıatık &.let· 

Yazarım yazannı, telefonla lefon almak İstiyor. lli.ve maki !erimiz meydandadır. Ne za
i olar_ılar c;ıkur içini çı:ker.:,!e neler koymak istiyor. 0 mabut man iatert1eniz buyurun kon· 
,fon ıırketinde ve ko~~serlıgın belalı tarifenin bahalılığı yü· trol edin! 
e bulu.nanlar da ya guler, ya zünden yapamıyor .. Gramofon Evet amma çelebi neyi kon
muz aılkerler.. zaruri havayiç sırasına girdiği tröl edeyim?. Evvelen bir abo-

Her şeyden evvel söyleye- ' bu devirde telefon bir lüks ad· ne güniin birinde ne kadar mil· 
im ki; lıtanbulda batta Türki dedilemez. O da artık bir dikit kilemesi kaldığmı torea tirket 
~de Telefon şirketile İstanbul makinesi kadar zaruri bir ilet· söylemiyor. saniyen faturayı 
alkı arasındaki bak ve vazife- tir... çrlttığr gün getirmiyorlar ki; 
·r ne gibi şeylerdir?. Bunu bi· Aınma bu teklifim tabii Sir hemen gKlip makinedeki adet· 
'° yok ..• Vaktile bu tirket bir ketin hotuna gitmez... Alaka- le f~tura b~rib~rini tutuyor mu 
ıukavele yapmış ... Bu mukave dar daireyi tle mütehassis eder tetkik edebılelım ... 
· müşterilere bir takım vazife- mi bilmem. yalnız muhakkak Ben bir çok mevzular üzeri~ 

ı r veriyor ... B~ yazifeleri her olan bir ,ey varsa bütün latan· n~ yazı yazan bir adamım. Hiç 
ı erde bulabılırsınız ... Makbuz- bullular bu hususta benim ile bır zaman telefon baklandaki 

rın, mukavelenamelerin arka beraberdirler.. bu yazılarım kadar baklıwmı 
' nda .. Telefon rehberlerinde... Bir diğer cihet .. Eskiden mü yazmağa muvaffak olamıyo-

Hlkllge --
Baba ve oğul 

- Framuıcadan - 1 

Öldürdüğüm 
Adam 

Rotman elleri titTiye titriye ka· I WAURICE ROSTAND'ln 
aaımm gözlerini arattırıyor, para ... ı 

ı 
yı tekrar tekrar sayıyordu. Artık 
ıüphe kalmamı9tı. Tam on bin 
frank ckıikti. Rotman dişlerini sı 
karak: 

- Vay re&il herif, vay! dedi. 
Kendisi bir vapur kumpanya. 

aında veznedardı. Sabahleyin ge· 
lip te kaaaamı saydığı zaman, aan· 
timine kadar para tamamdı. ffa). 
bulı:i timdi on bin frank eksik çı· 
kıyordu. 

Bir aralık oğlu Robert geldi. 
Bu oğulla baba arasında tam bir 
tezat vardı. Kendilerini de evde 
o kadar gördükleri yoktu. Çünkü 
babası itten çıkıp evine döndük
ten aonra, şöyle bir rahatlamak 
isterken, oğlu giyinir, laqarur, so
kağa çıkardı. Babası sabahleyin 
vazifesine giderken, oğlu yatmak 
için eve gelirdi. Bu sebepten ara• 
aıra görütmek için Robert yazıba· 
neye uğrardı. Bugün de öyle bir 
ziyaret ınaksadile ııelmitti. Hiç 
heyecanlı görünmüyordu, ba· 
!inde bir fevkaladelik yoktu. Ba. 
ıınd. geçen bir iki gülünç vak'ayı an 
latıp gitmitti. 

Bu çocuğun böyle olacağı mu· 
kadderdi. Zamane gençlerine maı 1 

raf ta dayanmıyor ki. . Sigara ve 
biradan sonra bP.r çefİt içki, arka· 
•mdan kadm ve otomobil, sinema, 
tiyatro. . Para mı dayanrr?. 

Robnan kansına daima söyler· 
diı 

- Bu oğlanın nasıl para ka:ıan 
dığma bir türlü aklım ermiyor. 

Karısı da daima fU cevabı ve ... 
rirdi: 

- O senin gibi pinpon değil .. 
itini yoluna koymut, neden ka· 
zanmaım?. 

Zavallı Rotman oğlunun yüzün 

eaeri. Rejiaörü 
ERNST LUBITSCH 

Şık sinema'da 
KATE DE 
NAGY'n;n 
RONNY 

Lltif Ye muhteşem opere· 
tindeki bliyük muvaffaki· 

yeti görmeğe gidin:z. 

Hürriyet Cane 
Feda .. 

RENE CLAlR 'in eseri 
"Pariı Damları Albnıla" fil· 
minden çok fazla yenilikler, 

güzellikler getirmektedir. 

lstanbul Belediyesi 
Şehir Tiyatrosu 

Darülbedayi Temsilleri 
Bu alqam lllt 

Zl,30 da 

(UÇ SAAT 

den bir de giilünç mevkilere düıü OPERETi) 
yordu. Öyleya, elli ya91nda bira· Yazan: Ekrem 
dam, sabahleyin erkenden itinin 
bqma gitein, oradan karanlıklar· 
da çıkoın, buna mükabit de bin 
frank kazanım. Yavllf yavllf ana 
oğul onunla alay ebneğe de bat· 
!adılar. 

Kendisi bir santimin bile he· 
aabmı yaparken, ofla aanki arka 

Retit Bey. 

Besteleyen Cemal Rqit Bey. 
Um\l'ma 

3 penle '1:1 tablo. 

cebinden sigara paketini çıkan- ve it bu bale gelmezdi. 

7"6 

Yann alqarn 

Artistik 
Sinemaaı 

ilk filme alman 
Georges 

Biz et 
in ilihi operaıı 

Karmeni 
gösterecektir. 

Bu ıalıane ese
ri: Emsahiz 

New-York mu• 
ganniyelerin -

den 

Margerite 
Namara 

ve lrlandalı büyük tenor THOMAS BURKE Layık olduğu dereceye 
yükoelıniılerdir. 

/------
BU AKŞAM 

MELEK SİNEMASI 
Bütün dünyayı memnun birakan 
muazzam, Zeft&'in ve muhteşem 

MAVtTUNA 
filmi, GALA MÜSAMERESi 

olarak takdim ediyor. 
Bllf rolde; ilahi artiat 

BR1GİTTE HELM 
ve Budapeşte'nin " RODE 
SANDOR ·• ZIGAN orkestra
sı. Mevsimin en büyÜk sinema 
ve musiki badiıeıi olacaktır. 

Gişelerde tehacümden kurtul
mak için biletinizi evelden alı
ruz.llô.vetcn: Paramount Jurnal. 

~BU AKŞAM~ 
1

1 OPERA'da 1 

Yarın alqam 

GLORYA'da 
BÜYÜK ve ŞEN GALA 

olarak 

MALEK 
EVLENİYOR 

BUSTER KEATON 
(Malec) 

tarafından F ransazca kııbkııhalı 
komedi. Pek eğlendirici ol.o bu 
filmi ııörenler çdıımcuına gü

leceklerdir. 1 ,_-.. 
BUGON 

MiLLi Sinemada 
tSTANBUL 

SOKAKLARINDA 
(Yeni kopyesi) 

Türkçe sözlü ıarkılı ilk tüR: 

ı 

filmi. 
ellri bir takr~ d~ haklar veri· kaleme adedini Telefon tirke- rum. Onun içindir _ki; Şirket 
lr. Bunları hıç bır yerde bul!· ti sayardı .. Falsolu bir itti. Şir- b~lara cevap v~ıy?r, vere
azsı.?ız... llJ"' rehberd~ ne şır ket İstediği kadar ilave yapar· mı yor·: Onu~ tanfesı var .. Al-
et ?uro!arında ... Hatta r>e de dı. Ben bu itlerde sa- lah bagı,laıın ... 

ı ~mıserlıkte. kız gibi çiğnenen tir· 

yormuş gibi, likaydane bir tomar Öğle tatili zili çalınca, Rotman 
banknot çıkarıyordu. Neymif7 Ko kasayı kapadı, ıapkasmr, bastonu 
misyonculuk yapıyofaluf. Ama da nu aldı ve dııarı çıktı. Yolda :ı:ih. 
kazançlı meslek ha 1 Robert daha ninden neler geçiyordu, neler? 
yirmi iki yaıında itinin öyle hak· 
kından geliyordu ki, elli yatında· Bir defa Robert'in doğduğu gün.. cücelerin ailevi hayatının eara· 

Eve geldiği zaman ona: 

Ayrıca: ATEŞ 
ORDUSU Ton Mac Coy 

aöZlü filmL 
Türkçe ezan ki bahaoının kazandığı aylığın on _ Erkek! nnı ve insanların ou aygın, 

mialini kazanıyor. Buna rağmen 1 gergedan, timsah, anlan vesai. 1li.veten: FOX Jıunal baliba
ZD" bnadisleri. Matineler: 

2,30 - 5 ; Suvare : 9,30 

Hülaea .,delim .. Telefon tir- ketin namusu, şirketin 
1 ~ti hüJ.Ji.mete veya o nama ha haysiyeti gibi garantileri din
' ·ket eclen zata bir tarife imza• lemem bile. Şimdi makineler 
tmış. 311 tarife görülecek ve otomatik oldu. Fakat bu otoma 

1 retle ır<~rülecek şeydir. Ben tiklerin doğru yazdrih, yahut 
ınu b·•1ük müşkülatla ve ko- tirketin bana gönderdiği fatu· 
iaerliğin müdabalesile göre- rada benim otomatik eaatinin 

1 idim.. Türkçeıini değil, an· yazdığı rakamı deği,tirmeden 

T eld:ıirin türkçesinden sonra 
türkçe ezan okunmağa batlana 
caktır. Bu hem tabii hem de lü 
zumlu bir teydir. Bir adamı na 
maza, dini vazifesini ifaya çağı 
nrken ona keneli dilile hitap et 
mek kadar makul ve tabii fey o 
lamaz .. Dünkü gazetelerde tü& 
çe ezanın bir nümunesini gör
düm. Musikitinas olmadıfnn i
çin ezanın makamına, bestesi· 
ne karıflJlam. Amma gördü· 
ğüm ezan tercümeei olmamıt
tı. Bu kadar çetrefil lisan.la o 
ul..t vazife yapılamaz, Türkle
rin dilinde ve gönlünde ilelebet 
kalacak olan bu tercümeyi kuv 
vetli bir tekilde ıelis ve ahenk 
tar bir tarzda yazmak lazım· 
dır. Bu da hafızlanmızm, mil· 

kazuıdığı para da bir türlü ihti· Diye müjde verdikleri zaman 
yaçlanna yetipniyor. Netekim bu· ne sevinmişti. Sonra karısı ile bir- re gibi vahşi hayvanlara ~· 
ııün de, kendiaine on bin frank la. likte bu çocuğun istikbali için yap 

1 
mücadelelerini göreceksiniz. 

·k franıızcasmı ... Bu tarifenin kaydettiği ne malGm?.. Kaldı 
üfredatını size izah etmek- ki; otomati'klerde yeni ve tir 

' n İı" bir misal söyleyeyim ki kete göre faydalı bir hastalrk 
1 

• Hımi eski devirlerde Defter Yar: İstediğiniz numarayı kad 
' ınede, Maliyede, bilmem ne- randa ceviriyorsunuz. karfmıza 

de: iatemediıliniz numara çıkıyor, 
Kavdiye yanlı, olduğunu anlayorsunuz .. 

1 Kalemi ye Amma sizin hesabınıza bir mü-
1 Varak baba kaleme kaydediliyor, tabii ti· 
1 ·Harç kayet ediyorsunuz .. Şirket, ken 

Pul di kinna mü9terileri aldatan 
Kademiye bu bozukluğu biç düzeltir mi? .. 
Yiizde 3 Ben iki 9ey tdclif ediyorum: 

"Milliyet,, i11 romanı: ~1 

ADEM ve 
1 
yrederken !Çim merhametle j 

1 
:rkuluyob~dl u. N efret

1 
ettiğimkbir . 

•anın ı e göz yaş arı ona ar· 
• J kinimi bana unuturabilirdi .. Bu 
1 cıya kartı lakayt kalamazdım, 
· kat duyduğum sadece bir mer
I metti, işte o kadar .. Orada, oy· 

1 
rken yere dütürerek, kırdığı 
zoyu korkak ve şqkın nazar· 
;la seyreden bir çocuk gibiydim. 

; (tık olan olmuıtu.. Pitmanlık 
1 : fayda verirdi ki? 
ı Neden sonra bir fey ıöylemeft. 
r hareket yapmak lüzumunu hiı· 
ttim. Elimi uıulca saçlanna do

' ındurdum: 
- Süheyla, dedim, Süheyla, 

: ,nj dinle. 
Fakat ne söyleyecektim, bunu 

1 ;ndim de bilmeyordum. Ne söy· 
! vebilirdim ki? Bu sözler onu 
j ıabütün krzdırm11 olmalı ki da
: ı kuvvetle hıçkırmaya bıtladı. 
ı pu kendi haline bırakmak daha 

pr.asip olacağını düşünerek bir 
l ıltuğa oturdum ve sükunet bul· 
ı asını bekledim. 

R .. lki yarım saat hiç durma-

Yaşar Nabi 
dan hıçkırdı. Sonra yavaş yavat 
hıçkırrk\arı dindi. Yataktan fırla· 
dı, mendilile yüzünü kuruladı. 
Kartımda durup gözlerime baka
rak: 

- · S~nden nefret ediyorum. de-
di. • 

Gözleri ' ağlamaktan kızar 
mıt. yüzünün boyası akmıf, ıaç
len dağılmıt ve büıbUtün çirkin· 
letmitti .. 

KrskanÇlıiıi en sevmeyen bii- İn· 
aamn bile kannu nasd azapla tu· 
tuıturuyordU. 

· - · Mademki benden nefret e
diyorsun, diye cevap venfün. O 
halde kızman liiZumıuz değil · mi· 
dir?. insan nefret ettiği bir kim
&enin harekelen1e ali.kadar olur 
mu?. 

Bu cevabın kuvveti onu büsbü· 
tün kızdnmıttı: 

- Sus, diye bağırdı. ıus .. Ar
tık tahammül edemeyorum, anla· 
yor musun? .. Bu sözlerine taham
m"ül edemeyorum.. Her yaptığı
na boyun eğdim, sesimi çrkarma
dım .. Fakat bu defa. artrk çok 

znn olmut ta, bu parayı babaımm tıklan projeler. . Çocuk hastalan ------------· 
namuauna emanet edilmit kasa· dığı vakit duyduklan korku .. Hal 
dan atırrvermitti. buki bu çocuk iıte en nihayet bir 

Robnan çare yok, bu parayı bır11z olup çıkmıştı. Aman Yarab· 
ödeyecekti. Ditinden, tırnağından bi! .. 
arttıracak, namusunu kurtaracak- Evjn kapıaınm önüne gelince, 
tı. Ne kadar olsa babalık! Oğlu· birdeı& bire durdu. Terliyen şakak 
nun terbiyesinde anaaının ihmali· llU"lllı ailmek için, cebinden men
ni, kendiıinin müsamahaaını dütÜ· di.lini ararken, onbin franklık ban ı 
nerek, bu İ§te gene kendisini ka· kDotu bulmaz mı?. Zahir kaoayı 
bahatli görüyordu. Alay mesele· aayarken, dalgınlıkla bu parayı 
ıine gelince .bidayette onlara çı• cebine koymuftu. Fakat eTdeki ' 

Ye 

SirgortalaTmızı Galatada O'nyon hanında kAin 
ÜNYON SİGORTASINA yaptınnıs. 

Türkiyede bilafasıla icrayı muamele etmekte olan 

k•••111v'41 . h•ı k.-A111ı'" vii,,hn1mıı1?.l111ır va.ziveti değifecek midi?. Gene 
1 kendisile alay etmiyecekler midi? 

ezzinlerimizin değil şair ve e- içeri girdiği zaman, oğlunu 
diplerimizin İ§idir. Onlar fut· bavulu~u ~&zırlarken buldu. Ka· 
bol maçmı tenkit etmeyi bıra- naı dedı kı: 

ÜNYON 
kumpanyasına bir kere uğramadan sigorta yaptır. 

k b" 1 k · · - Robert baylı çalıttı, yorul-
rp ŞU ır satır ı V~':;Y1 yaz· du. Şimdi biraz seyahate çıkacak. 

mayınız. Telefon: Beyoğlu 4886. 65 

maya çalıtealar daha ıyı olur. Sen bala yerinde mıymıntı mıy· 
FELEK mmtı otur .. 

oldu .. Kendi evimizde bana onun· 
la ihanet etmek.. Esasen o kadı
nın ne mal olduğunu biliyordum. 
Fakat bu dereceaini. senin de o· 
nunla beraber bu derece alçalac:a· 
ğmı hiç tahmin etmemiıtim .. 

- Fazla ileri gidiyorsun, De
niz, diyecek oldum.. 

- Ya, ileri ıidiyorum, öyle 
mi? diye atıldı, buna da ıusma
lıydrm, ağzımı açınamalıydım, de· 
ğil mi?. Öyle bir kahbe için b.na 
da hakaret ediyorıun. 

Birden bire kızmııtnn. Deni
zi• hakkında kanaatiın ne olursa 
oı.m bqka11nm ona bakaret et· 
tiğini görmek beni kudurtmaya 
kifidi: 

- Onun İsmini jlğzma alma, 
dedim.. O senin bildiğin gibi bir 
kadm değildir .. Deniz masumdur. 

- Muum, şüphesi:ıı.. Zavallı 
babainı delice maeraflarile iflasa 
bÜrüklerken bir taraftan da da· 
madile ona hiyanet eden kadm 
muum ha? .. Ne güzel bir man· 
tığın var .. Fakat ne yapayım ki 
bütün kabahat babam olacak bu· 
nakta.. Bu yaıta yaptıklanndan 
utanmıyor. Ona verdi yüzü, verdi 
yüzü .. ltte neticesi .. 
Süheyla'nın babasını ara sıra ten 

kit ettiği olurdu. Fakat dütünce
lerini böyle açrkça ortaya attığını 
ilk defa olarak göriiyordum .. 

Hiddeti onu bambaşka bir kadın 
yapmı,tı. Devam ediyordu: 

- Artık bundan sonra imkanı 
yok beraber ya§ayamayız .. 

- Demek aynlmak fikrinde
ain? 

-Evet .. 
- Fakat bunun neticelerini dü· 

şünüyor musun? Ben bu evden 
gidersem Deni:ıı de beraber gelir .. 

Süheylidan ayrılınca Denizi 
görememek enditesi beni yine in
safsız yapmışh.. Yeni açtığrm 
yarada bıçağımı döndürmektf'n 
cekinmeyordum .. 
• Bu ihtimal biç hatırına gel· 
memişti.. Fena halde bozuldu .. 
Mağrur bir eda ile ayrılmaktan 
bahsederken bunun kendisi için 
bir galibiyet olduğunu zannetıniş
ti.. Ve timdi yanıldığım anla· 
yordu .. Kocasından ayrılmakla o
nu nefret ettiği rakibesinin koy· 
nuna atacağını düşünememişti. 

Denizin beni takip edeceğin
den ben de pek emin değildim. 
Fakat Süheylayı bununla tehdit 
etmek işime geliyordu.. Karını 
ın:un bir "ya!" dedi.. Bir müd· 
det hiddetten dudaklannt yedi.. 
Sonra: 

- Babamın servetini o kadar 
kolay teper mi za.t\nediyorıun. di
ye ilave etti. 

Kızdım: 

- İstersen, tecrübe et .. Görü
rüz .. 

Bir şey söylemedi, gitti, bir 
koltuğa oturdu.. Yanına sokul· 
dum: 

- Süheyla, dedim, kadere ina. 
nır mısın.. Talih, kader, yahut 
tabiat kanunu dinsin, her halde 
bizi sürükleyen, irademizden üı-" 
tün bir kuvvet var. Biz itte bu 
kuvvetin esiriyiz., Bütün hareket· 
!erimiz, bütün arzularımız ona 
bağlıdır. Biz akan bir su gibi
yiz, yolumuzu değiştirmek, dur· 
mak, geri dönmek ihtimali ol· 
mayan bir su .. Banıı inan Sühey
la, kendimle çok mücadele ettim. 
fakat bu his benden kuvvetliydi. 
Sana ,eytam. uyduğumu, bir an 
kendimi kaybettiğimi söyleyecek 
değilim. Bu geçici bir hevesten 
ibaret olsaydı arzuma hükmede
bilirdim. Fakat öyle değil, Sühey· 
la, onu seviy-0rum. Bu itirafın ıeni 
rıe kadar müteessir edeceğini bili· 
yorum ve yaptığımdan utanıyo
rum. F akıt her şeyi açıkça söyle
mek daha iyi, bu hakikat senin 
için bir sır olmaktan çrktığr za. 
man vicdanım biraz hafifleye· 
cek .. Bu da bir hodbinliktir, fa· 
kat ne yapayını, insan riyakar bir 
muke tatımaktanaa olduğu gi. 
bi görünmesini bilmelidir. Bana 
bir teY söyleme, bana yapamaya-

cağlm ıeyler teklif etme. Her 
şey kabildir, fakat Denize kar
tı duyduium atkı öldürmek, 
eade bu im.kinıız.. Sen bilirsin, 
eğer ayrılmak fikrindeyıen, ar 
zun bilifma kocan kalmakta 11-

rar ebneyeceiim. Fakat bu tak
dirde de söylediğim gibi.. Hem 
ıonra babanı: da dütün• bu feli· 
kete ihtiyar yatmda tahammül e· 
debilir mi?. Denizden ayrılmak o
nun belki de ölümüne sebap ola
bilir .. 

- O kadını bir daha görmiye
ceğini bana yemin et .. 

- Süheyla, sözlerimi anlama
mı§ gibi söylüyorsun. Artık ona 
biç görme demek. git kendini de
nize at demekle müsavidir. 

- Tabii! Kendini denize ata
~iına Denizin kollarrna atınayr 
tercih edersin .. Ah, yarabbi dün
yada ne alçak. ne soysuz kadmlarl 
var •• 

- Kimsenin iç yüzünü bilme
ne mademki imkan yoktur, kim
seyi ittibam etme .. 

Bir ~ey söylemeden yüzüme 
kindar bir nazar frrlatarak dr
tarı çıktı .. 

Bu hadiseden sonra Süheyla, ay
rılmak tasavvurundan bir daha 
bahsetmedi .. Aramrzdaki münase
bet biraz da'ha reamile,mitti .. Be-

(Devamı var) 
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Hemen her artist, 
hayvan besliyor 

ÇARŞAMBA 23 TEŞRİNiSANi -- -- - - . 1932 

Marlene Dietrich ve kostümleri 

ınerikalılar beslenilen hay_ r 
\tana göre artistin karakteri 
akkında bir hüküm veriyorlar 
lieınen hemen bütün hayvan l. 

insanlardan daha zi l -""'""'""~ 
'ide fotojeniktirler. Bel· · 

bu sebepten olacak, aine
lrtistlerinin ekserisi hay

~ tı:ıeraklı11 oluyorlar. Kimiai 
~. kimisi kedi, kimisi may 
""· kimisi ar lan yavruau bes 
Otlar. Bu merak. ayni zaman 
lrtistlerin ~ahsiyetlerini ve 
•yüllerini göstermeğe de ve 
oluyor. Meseli hercaimet

~ kadınlar kedileri tercih edi 
hı.r. Karakterleri kuvvetli o 

~lr köpek veyahut at beali
~ lr. Anna Bella, Jeanette 
it Donald, Joan Cravford 

0

Yİ severler. Marguerite 
llreno, Suzanne Bianchetti 
· Sylwia Sydney'in köpekleri 
tdır. Dolores del Rio keçi bea 
ektedir. Leila Hyams Met· 

. Gotdvinin meşhur Leo iı
deki arslanının yavruıunu 
'thr. Doı·othy Sebaıtian'm 
ltıaymunu vardır ki hiç ya

lldıı.n ayırmaz. Rene Lefevre 
~Çok ... .,,,r ve iyi bir binici
• 1),,1" ki: 

'- At, hinihacette bana te-
li Veren bir mahluktur. Bir 
l beni anlayorlar. Yeleaini 
Yı,rndan. nallarını yere vu 

·llııdan beni anladığını ve ba 
Cevap verdiğini sezerim. Ge 

. lerde Belçikada atlarımla 
İki koşu kazandım. Şimdi 

!ııi doğmut bir tayı beslemek 
· }'etiştirmekle metgulüm. 

JI.,,. ... 

jıilın senaryoları da ekserl
lrtistleri hayvanlarla doet 
lğa mecbur bırakmaktadır. 

illiam Hart'ın Pinto ismin
. i atı Tom Mix'in Toni il

deki atı unutulmamıthr. 
11lıon Novarro Ben Hur fil· 
~i çevirmek için iyi bir bini-
01tı:ıağa hayli çalıımıttı.Stüd 
tıla bir düzine at vardr. Ra· 

bunlardan bir tanesini be
. di VP bir kaç sene bealedi. 
1~lt hayvanlar için stüdyoda 
tok doat kazanan fÜphesiz 
l~effa Rintintindir. Bu kö

' birinci der,.,ce yıldızdı ve 
, İİne kadar, diğer yılchzlar 
1 husufa uğramaktan hiç 
llıadı. Maamafih bu köpe
ıle rakipleri yok detildi. 
ela beş sene evvel öldürü

. "Büyük Petro" iımindeki 
~k bunlardan biri idi. Bu 
,l'(!ğin sahibi açtığı davadan 

1 i beş bin dolar tazminat al 
' Mac İsmindeki köpeği de 
· etmek lazımdır. Fakat bu 
hk ainemadarı çekilmittir. 
· i Nevyorkta D-:>rotby 
~ il,., birlikt,., yaşamakta.iır. 

, ~i filrr. köpPklerin sinemada 
lyatına bir darbe vurdu. 

Lor11tta Young, lıu:ıu 
meraklısıdır 

lilian Bond ve Pekinuası 

En İnce sesleri bile kaydeden 
mikrofon kartıcında, film çevi
rirken köpeklerin idaresi müt· 
kül oldu 

Geçenlerde Buater Keaton· 
un bir Senbernard köpeği kay
bolmuttu. Herkes köpeğin ta
harrisine çıktı ve en nihayet 
kendisini stüdyonun mutbatm
da, atçının verdiği nefis parça 
tarı yerken buldular. Ve her 
kes genit bir nefes aldı. 

Sinema Habe~Jeri f ı Bir talak daha! 
ı Hollyvood'da yeni bir botan 
Plıillipı Holmea daha otuz d h ı "Tarz n" f"I · · 
'~da ld. h ld be' ma a a. a ımınm 

1." o ugu a e on tın . .. 
tlınini çevirmiş bulunuyor. kahramam Jcıhnny W~~s Mül-

., defa bundan üç sene evvel ler geçen sene evlenchğı Bobe 
ijr6n olarak sinemaya girmit Arnat'ı bıotamıttır. Bu talikm 
ı\:vni zamanda da tahsiline sebebi Johnny Weias Müller'in 
tın ediyordu. Nevyork tiyatrolannda bile ya 

1 
Genç sinema meraklrlan n çıplak bir halde sahneye çık-

r) White'i tanımazlar. Eski mıt olmasıdır. T emıilden son· 
l!:österilen devreli büyük 1 ra oiyeain kahramanı her yafta 
1,rde büyük bir f(ihret ka- kadınlar tarafmdan ideta mu· 

\ıı bu artist şimdi Fransa- hasara edilmif, imif. Fakat bun 
1t. Söylendiğine göre kendi lar da diğerleri gibi dostça ay-
eıki filmlerini bu defa ses rıldılar. 

1~tak çevirmesi teklif edile· 
r. Fakat Pearl Wbite ar- h · 1 · b' · 

'İı:ı k ,. t senaryo mu arrır en ır cemı· 
'ı· ıneayı at ı sure te ter- . . . . 

1tİni söylemektedir. yet tetkil etmıtlerdır. Bu cemı-
\ . . 1 yete son beş senede en aıağı 

, Elısa Landy ıkamet tez- .. . . . 
ı tıı'ı:ı· '"dd t' b'tt' •. · · yuz bın kelrmelık senaryo yaz· 
lıı ın mu e ı ı ıgı ıçın . . 

ldaya dönmeğe mecbur ol mış olanlar dahıl olabılecekler-
lu. Abirene yeni bir viza dir. 
'ttır. Ve yeni bir film çevi- "" 1932 de laveçte otuz film 

tir. çevrilmittir. Stüdyolar timdi 
harıl haril çahtmaktachrlar. 

l 
"Sar11ın Mabude,, fllmtnd11 Marlent1 Dlelrich 

Greta Garbo Ye Marl.mıe [)j. 
tıtridı ııibi beynelmilel tahreti 
olan büyük arti:.tlerin çe~ 
cekleri filmlerde ıiyinecekleri 
roplar içfo Amerikalı moda rea 
samları nadide modeller yarat• 
mak için kafalarının içini kıı
zırlar. O kadar ki Hollyvood 
timdiye kadar modanın payi· 
tahtını tanıyan Pariai bile hay 

" ııeriye bırakmııtır •. 
Meeell Greta Gadııonun Ma 

ta Hari filmi için Metro Gold· 
'rinin ressamı methur Adrian 
harikulade modeller çİzmİf tir. 
Fakat Mata Hari bir damöa 
olduğuna ııöre. elbi.eleri lü
zumsuz aplıklarla doludur. 
Fakat d"ıjer taraftan Para
mount'un desinatörü TraTiıı 

Baııton'un "Sanım Mabude" 
filminde Marlene Dietrich için 
çizdiği modeller biç te öyle de
ğildir. Sinem•da artiıte baıka 
revnak veren tuvaletidir. Bunu 
da yapanlar bizim ekranda gör 
mediğimiz ııizli eller, atüdyo 
tersihanelerinde çalııan kızla
rm ve modelleri çizen ressam· 
lana elleridir. 

"Sarııın Mabude,, /timinde Marlen• Dletrlch'ln kostümleri 

Ca•cavl~k J Greta j Bu yaıta 
Ramon Novarro nun perea· Harold Lloyd'in babası Dar 

titkiirları~a • h.~ber. ver~. Kaçıyor 1 ey Lloyd timdi 62 ya9mdadır, 
Genç artıat • Gunetm kızı" ıa· 40 yaflarrnda Helene Marfwall 
mindeki filmde Çinli rolünü oy Greta Garbo hiç kimseye isminde bir aktriale evlenmek Ü 
namak için kafa11ru, ustura ile haber vermeden memleketin- zeredir. Yeni çift bal ayı aeya· 
bilardo bilyası ııibi d~pdüz. ka- den Pariae gelmitti. Bu gaybu- hati yapmak için dünyayı ciey. 
zıtmııtır. Fakat o ııuzel sıyah bet b' h 1. k t 

1
• redPCeklerdir. Bravo! 

1 · • k ed'I k bi ır ay ı mera ve e atı d •aç ar ıçm mera ı ece r . Yaş ve sev a 
mucip olinuıtu. Nihayet gaze- , ıey yok. Çünkü yeniden çıka- ı A kı t l"k k teciler kendisini Pariste otur- ş n ya~ a a a aaı yo mu§, 

caklar. • d 1 ı elerler. Bilhassa sinema payi· 
dugu otelde yakala ı ar. Greta t ht d b"' ı M" · • · M't Hayret a ın a oy e.. mı mını ı 

Joan Grawford ile küçük 
Doglu Fairbanks'ın nasıl olup 
ta bili botamııadrldarına Ame 
rikada hayret edilmektedir. Di 
yorl.ır ki: 

- Bal ayının üç aene aürdü 
ğünii biç gönnemiıtik. Reza· 
let! 

Garbo Pariae aaıl ismi olan zi Green Avrupada bet aylrk 
Gustafaon namına muharrer 1 seyahatinden sonra Amerikaya 

1 b. .. bb" avdetinde, evvela Jakie Cooper pasaport a ve ır mure ıye sı- . bh . . M" · 
, ın sı atını sormuttur. ıtzı 

fatile gelmitıi. Greta keşfedil- ne demiş, biliyor musunuz? 
diğini görünce, pılıyı pırtıyı Demis ki: 

1 b k b. 1 k - DÜnyanın en entereasan top ayıp at a ır ote e aç- . 1 (?) b d l'k 1 
ınsaru o an . u e ı an rnm 

mııtır. Gazeteciler şimdi yine i (?) c.tzibesine mukavemet edi-
otel otel kendisini arayorlar. l ı .. miyor. 

--- - . --- ----- -s ., 
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Mata Hari fi mde 
Greta Garbo ile casus kadın 

arasında bir mukayese 

Filmde Mala Hart 
Kadın veya erkek casuslar, 

timdiye kadar bir çok macera 
romanlarına mevzu tetkil et
mişlerdir. Casusluk kimsenin 
hotuna gider bir meslek olma
makla beraber, muhayyeleyi 
kamçıladığı ve merak uyandır
dığı için casusluk romanlan 
her yerde rağbet görmüttür. 
Bir defa caaualuk rahat bir 
meslek değildir. Tehlike zevki
ni tatmıt olmak, pıikoloğ ol
mak, deasaa ve hilekar olmak 
casusluğun başlıca evsafını teı 
kil eder. Vakıa sulh zamanın· 
da yakalanan casuslar, bet on 
sene ile yakalarını kurtarabili· 
yorlarea da, umumi harpte lıer 
yakalanan caıus hemen bili 
İstisna kurtuna dizilmiştir. U
mumi harpte Fransada, bir 
Jnanga askerin kar9ııında yu
varlanan caıualar yirmi otuz ka 
dar vadrr. Ancak bunlardan bir 
tanesi ölümünden •onra da bü
yük bir yıldız oldu: Meşhur 
dansöz Matahari. Mataharinin 
hayatını anlatan muharrirler 
çoktur. Hatti bunlar arasında 
kendisine bir çok müdafiler de 
bulmuttur. Şimdi de bu kadın 
ekrana geçti. Matahari rolünü 
alan Greta Garbo bu filmle bir 
kere daha kendisini göstermit 
oluyor. Matabari vücudü veca· 
zibeai ile kendisine bendettiği 
adamlardan erkinr harbiye pro 
jelerine ait malGmatı. alarak. 
Alman erkim harbiyesine bildi 
riyordu. Söylendiğine göre, bu 
kadın bir Fransız kolordusu· 
nun mahvına sebep olmuttur. 
Bu kadın anaad Hollandadan 
gelmitti. Umumi harpte Paris 
sahnelerinde danaediyordu. 
Greta Garbo ile onu mükayeae 
edenler, lsveçli artiatin ondan 
daha çok ııüzel olduğunu iddia 
ediyorlar. Olümünden bir gün 
evvel, ıüpheaini uyandırmamak 

için kendisine : 
- Naaıl danaederdiniz7 diye 

sonnuılardı. 
Matabari de höceresinde mü 

kemmel bir dana yaptı. Hiç bir 
kılı oynamadan, dimdik manga 
run kartısma geçti Ye cesurane 
öldü. 

Bu hidiae evveli romanlara. 
ondan sonra sahneye ııeçmİfti. 
Şimdi de sıra sinemaya ııeldi. 
Rejiaör Fitz Maurice fibne Gre 
ta Garbo ile Ramon Novarroyu 
almakla büyük bir isabet ır&
termittir. 

.... 4 

Mata Hari'nin aad ismi Mar 
garetha GeertruMla Zelle idi. 
7 ağustos 1876 da Holandsda 
Leeuwarden'de doğmuf, 15 tet 
rinievvel 1917 Pariı civannıda 
Vincenne'da kurtuna dizilmiı· 
tir. Babası alelade bir amele i
di. 

Gazetelere küçük ilinlar ve
rerek 11 temmuz 1895 de Mac
Leed isminde bir yüzbatı ile 
evlenmittir. Kıocaaı ile birlikte 
CaYa Ye Somatra'ya gitmiıtir. 
Derler ki, bu hayrnn: kadın ko 
casma hayatı zehir etmittir. 
Yüzbaşı ailesine yazdığı mek
tupta şöyle der: "Bana çok n:
tırap çektirdi. Ancak kendi zev 
kini düşünen bu kadına günler 
olurdu ki. bir tek söz söyleye- · 
cetc vakit bulamazdım. Eğer 
veba gibi bir ifet bu kadım a· 
lıp göti.irse o zaman mea'ut ola . " cagım. 

Nihayet bu bedbaht koca, ka 
rısını kovdu ve 1906 niıanmda 
talik karanın aldr. O zaman 
Margaretha hayatını kazanmak 
için Mata Har!. (Hint liaanmda 
Fecir kızı demektir) İlmi altın 
da 1903 te danımlüğe batladı. 
1904 aenesinde de H • 21 nu· 
marası altında Abnanya hesabı 
na casusluğa baıladı. 

Kurıuna dldl~n halıllıf dan111Jz Mata llflrt 
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Muhabir mektubu 1 Bir. nci 
1. 'd .. .. 1 • . 1 

ahif eden Geçen Yazılar i ktısadi bahisJei· 
' •. , , . ·2 !·· . . 

mroz a omur erının Tü çe 
Ezan sonuna kadar 

yıkanmıyanlar var! ( BQ.fı l İnci sahilefcle ) 
terciiıme ettirdiği türkçe ezan 
sureti 9udur: 

1 -Tanrı uludur. 2 Şüphe-
aiz bilirim, Tanrıdan başka 

B d h ı• • k •• d ı O yoktur tapacak. 3 - Şüphesiz 
U a a 8 8 iSi &nCa yuz e 1 bilirim, bildiririm Tanrının elçi 

• b • d t•• k k sidir Muhammet 4 - Haydin 015 etin e Ul Çe ODUŞUyOr namaza 5 - Haydin felaha 

... 
lmro:ı'da TiJrlı hlımelıteblM 

IMROZ, (Milliyet) - Ba ada, 
Kanuni Sultan Süleyman zama
nsada Radoala birlikte fetholun
mut eaki bir Türk diyandır. Bal
kan harbinde Yunanlılann eline 
ıesmit ve umumi harpte ln&"ilia
ler iiaaübabri yapmıılardD". Y avaz 
la Midilli boiazdan çıkmqlar Ku
zu limanında lD&"ilizlerin iki mo
nitorunu batırmıtlar ve üaaübah
rilerini ıafalda beraber bozmut
lardır. lnıilizler Seddülbahirden 
çekildikten aonra ikinci bir hü
cuma hazırlanırlarken Seddülba
bire &'etirdiğimiz büyÜk toplarla 
lmrozu bompardıman etmekliği
miz üzerine üuübahrilerini Mon
droaa kaldırmıılardD". lngilia 
harp ı...Ueri her aeae adayı &İ• 
yaret etmektedirler. 

ICA.YllAICAM BEYiN FA
AL1YETI 

Türkçeyi öfrenmek ı. .. di menfa· 
atleri iktizaundan olduğu halde 
mekteplerde bile çocuklanna 
rumca liaanile tedriaat yapbnlma 
lan çok pyam teeaaüftürl Hatta 
merkezdeki mektebi de ecdatlan 
om yapbrdığı bahaneaile elde et• 
mek için makamatı i.liyeye müra• 
caatlarda bulunduklarmı haber 
aldım. Bu mektebin orta mekte
be çevrilmesi ve (Penaya) lılar 
tarafından baıka bir ilk mektep yapb 
nlmaaı iddiaıJDJ ileri aürmektedir
ler. 

HALKIN HALI 

6 - Namu uykudan hayırlı· 
clır (Sabah ezanlarında) 

7-Tann uludur. Tanndan 
bqka yoktur tapacak. 

Şoförlerin 
Teklifi 

( Boıı 1 inci «ıhilelclc ) 
ya bildirdik. Henüz cevap almıt 
değiliz. Belediye, bize boya alma· 
cak yer ıöıterine bizce mesel• 
kalmaz. Ancak buna belediyenin 
de imkan bulamiyacaiı mubalı:
kaktD". 

Sonra bir çok takailerin boyala• 
n yenidir. Bir otomobilin boyan
maaı iae 90-100 liraya maloluyor. 

Talimatname ahkamı mutlaka 
yerine getirilecek, diye otomobilci 
!erin bili. lüzum takailerine yeni 
boya vurdurmiye ve bu auretle 
hiç yoklan 90 • 100 lira masraf 
lhtiyarma mecbur tutuhniyacalr
lanm ümit ediyoruz." 

MOhlet temdit edllmfgecelı 
Diğer taraftan belediyeden fU 

malümab aldık: 
Bütün takai otomobillerinin av· 

ni renkte olması için ~erilen müh· 
let k;,nunuaani ba,ında bitmekt ... 
dir. Ki.nunuaani başından itibaren 
avni renkte olmıyan taksi otomo
b;llerine i•lem .. ı. için müaa,.de e
dilmiv"c .. ktir. Tek tal<ai talimat· 
nameııı:inin netr;nden h,.rj üc sene 
ıreçtiği irin v~rilen mm1tet hi~ da
h .. temdit edil.,, .. vecektir. T11l"'1at 
nameye g;;..., l-itün otomobiller 
nefti, clllDl'rlukl~r ve alt tar,.f111n 
aiv"lt olftcAktıl'. Eifer ot<'mohil kö
rüklü lae körük de siyah olacak· 
br. 

Sim<live ka.lAr ıtncak 2()1) oto
,..,,hil hu .,."ilde boy,.nm,.ı,,..ırr . 
Daha bini mütecaviz otomobil bo
yaJ"\m"IYTtı~tıT. 

l Balkanlarda 
Turizm 

( BQ.fı l İnci ıahilelcle ) 
taaına karar verilmittir. 

Yunan Turing 
reiai gitti 

Şehrimize ıeldiğini yudlfımız 
Yunan Turinı ve Otomobil klübü 
ikinci reiai M. YuYanidia, eYVelki 
aün Türkiye Turina ve Otomobil 
klübü reiai Retit Saffet B. le sö
riifnıüıtür. Bu mülakatta Türkiye 
tebaaamm Yuaaniatan'a ve Yunan 
tebaa11nın Türkiye'ye aeyahatle
rinde bazı, kolaylıklar ıöaterilme 
ai meaeleai görüşülmüt ve her iki 
klübün bükümetleri nezdinde, 
söaterilecek kolaylıklar hakkında 
teıebbüalerde bulunmalanna ka· 
rar verilmiıtir. 

M. Yuvanidiı dün bu meoele 
hakkında 9u beyanatta bulunmuş 
tur: 
"- Türkiye Turinğ ve Otomo

bil Klübü reiıi Reıit Saffet Beyle 
vaki olan müliıkatrmdan pek mem 
nunum. R.,.it Saffet B. den, Tiir
kiye'ye S(elmek iativen Yunanlıla
ra kolaylık ııöateriim..i için bükü 
met nezdinde teaebbüate bulunma 
aını rica ettim. Yunan Turing ,,. 
Otcınıobil Klübü de ayni ıurette 
Yunanistan'a ıridecek Türklere, 
kolaydık ıöaterilmeai için, Yunan 
hükı1metine müracaat etmiıtir. 
Reşit Saffet B. noktai nazarımızı 
kaba! etmif ve Türkiye bükümeti 
nezdinde lazım gelen teıebbüate 
bulunmayı vadetmiıtir. 

Evvelce aöylendiği gibi, Türki· 
ye ile Yunaniatan araımda paaa• 
port uaulünün kaldmlmaaı meY• 
zuu babia değildir. lıtenilen ıeY 
paaaport ve vize barçlannın kal· 
dmlmasıdır. Yani paaaportlann 
meccanen verilmesi ve meccanen 
vize edilmeaidir . 

Paaaport uaulünün kaldirilma11 
eaaaen doğru olamaz, çünkü bu 
takdirde Türkiye'den Yunanİata• 
na, Yunaniatandan Türkiye'ye gİ• 
decek kimaelerin kontrolu kabil 
olamiyacaktır. Fakat meccanen 
verilecek paıaportla, aeyahat tes 
hil edilmekle beraber, yolculan 
kontrol etmek te kabildir. 
Suraımm da aöyliveyim ki bu 

tedbirin tatbiki için bir az vakit 
geçmeai lazımdır. Bu taaavvurua 
ne zaman tatbikat aahaıma se
çeceği de şimcliden kestirilemez. 

odaya 
Tramvay 

( Baft 1 inci •ahilelcle ) 
diyenin her sene şirkete yaptığı 
50 bin lira muavenet bu sene 
de yapılacaktır. Şebekenin F e
neryoluna kadar temdidi bütün 
imtiyaz haklarının istimali tir 
keti ziyandan kurtaracak, hat· 
ti kir dahi temin edecekse de 
yeni intaat ve tesisat için bir 
buçuk milyon liraya ihtiyaç gö 
rülmektedir. Bu para ise hiç 
bir taraftan temin edilememek 
tedir. Oğrendiğimize göre, be
lediye aldığı İstanbul otobüs 
imtiyazını Us.lcüdar tramvay 
tirketine devredecektir. Şirket 
Şehrin her mıntaka11nda itlete 
ceği otobüslerle ziyanını te
min edecek, yeni tesiıat ve İn· 
9aat için de aennaye temin ede 
cektir. 

Belediye esaıen otobüs inıti 
yazını Üsküdar tramvay tirke
tine denetmek için almıtbr. 

lraniler 
Gidiyorlar mı? 

( Bap 1 inci «ıhilelcle ) 
% Z aini malülin hiueai diye ke
siyorlar, % 4 ün 20 para kadan 
da ki.ğıt ve pul paraama aidiyor. 
Kazancımıç % 3,5 kuruıtur. Çok 
devir yapılına, bunda bir az pa· 
ra çıkıyor. içki aabtı yapan lrani
ler eaaaen mahduttura Kanunun 
tatbikine henüz zaman var, bu İ· 
tibarla o zamanki hatb hareketi
mizi ıimdiden keatirmit değiliz. 
Maamafib, timdiye kadar latan• 
bul'da it yapan lranilerden 4 te 
3 Ü iflerini de•ir ve taafiye etmİf
ler, luamen memlekete dönmüş
lerdir. Şimdi, latanbul'da loı>u 
topu 200 lrani tütüncü kaldığım 
tahmin ediyorum." 

Borçlar 
Meselesi 

1 Maliyet ve mübadele f. atı ıı 
-1-

Bütün memleke lerin üze- ' ti ile .le bir çok milyonlardJ!· 
rinde durduğu mesele ihracat- Yine dünya sarfiyatı ile ölçil' 
tır. Her millet kendi metamı şürsek binde birini bulam•yıı 
ısatabilmek için her türlü çare- Görülüyor ki, buhranın ve .. d' 

lere tevessül ebnektedir. Siyasi mmni vaziyetin bizi düşünilo~ 
temaılar. iktısadi münakaıalar, cek kısmı fazla istihsal değı 
dostane anlatma hep bu mih- dir. Ancak üzerinde dura~ağr 
ver etrafında ·dönmektedir. Tür mız en mühim mes.ele: BuCÜ" 
Kiye de bu sahada çok temiz ve ve yann için maliyet fiatlırl' 
•çık bir siyaset takip etmekte- mızdır. Maliyet fiatlarıııııs' 
dir; evet, biz de heı4t:es gibi ge- dünya §artlarına uydurabil~ 
lirimizi eiderimize uydurmağa olunak metalarımızı kolaY"' 
çalı§ıyoruz. Bu haklı mefkiire- la satar, ihracatımızı tezyİ~ 
ye kavufnıak için üzerinde du· debiliriz. Yalnız itiraf etııı ,> 
racağrmız mühim bir nokta sa· yiz ki, maliyet fiatlarımız Ç 

tıf& esas olan maliyet fıatlan- yüksektir. Evet, komfu v-' ~ 
mızdır. Garp. fennin bütün te- kip memleketlerle vaziyetİJJlı. 
rakkiyatına bürünerek, rasyo- mu4tayese edince nakliye, taı: 
nal çalıtma, makineletme gibi mil, tahliye, liman velhasıl ır 
bütün esbaba bat vurarak ge- caret ve sanayiimizdP. amil ~ 
rek aanayi, gerek iptidai mad- lan her feyimiz, hattP par' 
delerin istibaal masrafını çok mız bile bir kac misli pahab· 
•sağı indirdi ve belki daha in- dır. Maatteessüf bizde havalı' 
direcek te ..• Son buhranın do· pahası arlarken paramtz <'• ~ 
ğurduğu iktıaat oyunlarından -ğalmamıttır. l,te bizim tRslı' 
enflasyon. damping gibi tesir· li.znn tarafımız bu cephedir.!~ 
ler de buna ili.ve olununca umu tısat vekiletinin ~yalaruıııv 
mi vaziyet dütünült'Cek bir te- ihracatını arttırmak icin ırı,ef 
kil almaktadır. Bilha11a bizim kllr ve azimli çalıtmalarını ıl~ 
gibi istikbaldeki inkişafını ba· tiyor ve tahit oluyoruz. Mail• 
kir sahalanndaki İptidai mad· rrmıza yeni. yeni mahrl'çler ~ 
deler hazinesinden, 1anayiin- ranıyor. Bunll halk fırkasıO 
den bekleyen bir memleket ma diler memleketlerle yarattı~ 
liyet fiatlarmı dünya piyasası- dürüst siyaset ve dostluk val; 
na göre tanzim ehnek mecbu· yeti müsaittir. Bu vuiv,.tt~ 
rlyetind..dir. kifiderPCede istifade ..deb!IJJI 
Her §eyden evvel sunu kabul et içln maliyetin satı§ fiııtıml•~ ,. 
meliviz ki; biz ne Rusya, ne A- şa~ı olması sarttır. Zira, rıı~ 
merika vaziyetine geçebiliriz. bedeler!~ tahkim P<lilmi~ ıııil' 
Arzın birer kıt'alan olan bu iki badelelerde dünva rekabeti b•' 
devlet bile iktısadi tecrit siya· ricine çıkamaz. Bir hikmr.t 1'~ 
setinden mutazamrdır. Hat· nunu kadar kuvvetli ata söt 
ti Amerikada yeni cümhur re- müz vardır: "Dostluk kantarlı 
isi intihabı ile beraber eskisin- alı9 veriş mıakalla" d .. rı,..r. 
den çok farklı yeni bir ikhsat Sadreddin ENVE~ 
proğramı takip edeceğine dair 

Her gün bir kaza 
ogazeteler, ajanlarda n~riyata 
rast geliyoruz. Görülüyor ki 
kendi kabına çekilmek siyase
ti • buna çok mü1ait olan mt"m 
leketlerde bile • iflis ediyor. Ni 
tekim di~er devletlerdeki kon· 
tenjanı da klarinŞ!'ler. takaslar 

Kongrenin temdide gibi anlaşma usulleri takip e-
muhalefet diyor. Evet. bir taraftan itha

Sultanalunette Alemdar cad~r 
ıinde oturan 818 numaralı ır-" 
vav biletçi•i Cevat Efendi ee;r 
zıtlan geçerken •oför Hüsnü ~ 
nin id....,sinde 1553 numaralı 01>' 
mobil çarparak ıağ ayağından ,ı 
fifc;e yaralanmışbr. Şoför yakal 
ınııtır. 

lat tahdit edilirken diğer ta· 
edeceği anlatılıyor raftan da ihracatı temin ..ı:mek M. Chamberlain be

LoNoRA, 22.A.A. _ Morning üzere yeni esaslarla mübadele yanatta hulunacalt 
Poat pzetesine Vaalıinıton'dan bil· 411ekilleri aranıp, bulunuyor. t 

Kaymakam Hikmet Bey iki ee 
.. arfmda bir ~ itler ıörmüı
tür. Buramıı hükiimet daireai icar 
la tutulmuı olduğundan adaıwı. 
en aiizel yerinde ve denize nazır 
bir maballinc!e büyÜk bir bükü
met konağı yapılmaktadD". Müte
ahhit ve mimar Aziz Bey namın
da bir ıenc; tarafından İn§amıa 
devam olwıınakta olan bu sara
yın lu111U azamı ikmal edilmif ol
duğundan bahara doiru buraya &'~ 
çiın-i memuldur. Ayateodori 
köyünde başlanmıt olan mektep 
te hitama ermittir, Hikmet Bey 
h1U11si muhasebeye bir eczane te
aia eltİrmİf Ye tahaiaataızlıktan 
li.ğveclilmit olan ebenin yerine di
ier bir ebe ıelirtmİftİr. Şimdiye 
kadar burada i.det olmayan büt
çe uaulünü ihdaa ederek kazanın 
maliyesini iyi bir teki• koymut-

Bura halkı cahil ve mutaaıı-
11ptırlar. Bu kabahat onlann de
ğildir, aaltanat devirlerinindirl 
Hepsi rumca ko114urlar. Geceleri 
aeytinyağı kandili ile otururlar 
ve yatarken ııöndürürler. Pazar 
aeceleri ölülerinin batmda ve ba
zı mukaddes ıecelerde de evlerin
de kandil yakarlar. Burada ha· 
mam yoktur. Ahaliai zaten yıkan 
mazlar. Vaftizlerde papaam ço
cuklann ricutlarma zeytinyağın
dan reuneylediği baçlar pek mu• 
kaddu eayıldığmdan artık ömür
leri oldukça vücatlarmı yıkamaz• 
larm19! Gençlerini ecnebi meml ... 
ketlere aönderirler. Kızlar da bia 
metçilik için latanbula aidip para 
kazanırlar. Ahali her hangi bir 
yeniliği kendilerinden Tersi alına
caktır zannile iatemezler. Bura· 
!arda bi.kim olan ketifler ve ma• 
naatırlardır. Buranın her dağmda 
bir Aya (yani aziz) manaabn ve 
bunlann da vakıflan vardır. Ka
nun zamanında Aynarozdaki 
(Lavra) manaatınna buradan ara 
si •akfedilmiftir. Oradan iki ke
Iİf ıelip bu vakıflan idare eder
ler ve mabaullerini alıp Aaynaro
sa ıönderirler. Böyle •aluf ara:ai 
adanın ancak iki yerinde vardır. 

~ofn,..1,.r m--mt ... ı.. ... tte b"va hn· 
lunm1'~tP.m'1"n "ikiv.-.t ~divorlar• 
" d" R .. l,.dive hunn .\inl,.mivecek 
,: ... cı;.,kü v~n1d--n ı..;r cf\lr otomo
bint;'~ bavan"'"°' h,. 1'1e t111.n"'"•na
m..,...,tn Pn'l,..,.ttiği nf'fti rengi vurma 
maktadırlar. 

M. Mac Donald'ın 
slhhi vaziyeti 

Ben b.._~ ı'n'fiç olarak Sakız a
daama bir Türk lronaoln«u tavini· 
ni teklif ettim. Bu ada Türk aahil
lerine .,n vakın oldui?undan, bu· 
rada bir T\\r)< J.nnsoloıunun bu
lunmllıu, diğt'r Yunan ad1tlann
dftn Türki•f"'ye Jtelmek ;rtiyen]er 
irin kn]ı-vlı~ı mucip f'111.cllktır. 
Reıit Sllff..,t B. hu t .. kJifi..,i kalıul 
ve t~rvici için Tiirkive hükümeti 
n .. 7.li"ol" teşebbüıte bulunacağını 
sövt•di.0 

M. YuvAnldiı dün alt...., Atina. 
ya dönmüştür. 

diriliyor: M. Hoover ile M. Rooae- Fenikf'liler, Kartacalılar, Ce- LONDRA, 22 A.A. - M' 
velt arasındaki cörüımeler, yalnız nevizliler zamanındaki tarihin buat ıendikası, yarın M. Cb~ 
borçlar meaelesine miinbaaır kalJDJ- sahifelerini kanştınrsak müba- berlain'in terefine bir öğle f.Jf' d 
yacaktır.Bu müli.kııtlarda dünya ikti deleyi beterin bir refah ihtiya. feti verecektir. M. Chamber!~ • 
oadiyat konfeTaDBmdan ve uzak prlr 1 B h • •· b " ebe 1 "hlY ' meaeleainden de bııhaeclileccktir. Mü cı o arak görürüz . u i tiyaç ın ın u munas t e mu eıı·ı 
lakat bittikten aonra nqredilecek kervanların timendifer ve tay· beyanatta bulunacağı ümit 

1 

tebliğde bu cörüımeler eanaımda yarelere.yelkenlerin transat- mektedir, J 
varılan neticelerin neşredilıniycc:eği !antik ve zeplinlere mevkilerini "ı-----·---.---

d 

tur, 

YOLLAR/ 

Kazanın en bü,.ük bir köyü o
lan ..,. (3100) nüf1UU havi bala· 
nan lakinit köyüne kadar (6) 
metre ıeaiıliğinde ( 15) kilomet• 
re uzunluğunda bir yol açılmakta 
ve iakeleden merkeze kadar meT 
cut ıoae tamir olunmaktadır. Hik
met Bey bunlan hep amelei mÜ· 
kellefeye yaptD'maktadır. 

ESKi KAYMAKAM FAiK BEY 

1-ozaa imarmda ee çok biz. 
meli ıörülen kaymakamlardan 
biriai de Faik Beydir. Bu zat ao
kaklan açnnt çınar ağaçlan dik
tirmit •e adayı adeta canlandır
ınqtır. Bütün ada abaliai Faik Be
yi hürmetle yadeylemektedirler. 

MAARiF 

Ra,pp KEMAL 

Almanyada muh
taçlara yardım 

LOND~A. 22 A.A. - Bazı "a
zeteler, M. M'lc Donald'ın rüfeka 
ar ile etrafındakilerin pek ziyade 
rahatsız ve yorgun olan mumai
le,.hin tamamile luıot& dôi•memek 

Alman yanın 
sefiri 

Paris 

için uzun müddet iıtirahat etmek P ARiS. 22 A. A. - Ahnanya
mec:barivetinde kal~CAb mütale- om yeni Paria aefiri M. Koeater, 
a11ncb. bulunmaktadırlar. reiaicümhur M. Lebrun'e itimatae 

Mumeilevbiu m .. mleketin i>ıle- me•İni takdim etmittir. 
rin baamd" k,.lmaıını ftrzu eden· ı J.'utat nutuklar irat edilmit ve 
!er, mmnaileyhin İ••irahat icin bir M. Koeater, hitaheainde Fransa 
cevelan yanm""ı fikrindedirl,.r. ile AlmanTa araamda adalet ve 

B,.,.ı muh"'"7"' i\rlar, M. Mac nıafet eaa•lanna müıtenit bir tet
Donald'm bU.bütün c"'kilmnİn· ri'ki mesainin inki§afrm iltizam et• 
den memnnn nl"cftklardır .. C.ünkü mistir. 
k"ndl•ine hir hal .. f tayini İçin ve• M. llbrun, venni4 olduiu ~ 
aile ,.,.,.maktAdırlar. vapta, bilhaaaa Franaanın Alman• 

Bövle oltl••Mt takdi~de hülrü· va ile Franaa arasında mevcut o
met artık. "Mil!"" v"•'mı ta•unı· İan meaeleleri ad,.let daire•İnde 
yaca1c ve h•1nn"l tefahur fl'detni- ve mevcut teahhüt]er mncibinc:e 
v..,.eıctn-. M. B .. Jdwin, b;\vle blr halle imada olduğu11n aöylemif
felal< .. tte" ı-... ~ı....~1cta olup ı. .. •'i tir. 

zannolwımaktadır. bıraktığı bugüne kadar çok. iş ve Isc;i 
Bir Aomlayon 14zım amma pek çok büvümü,tür. Bi- _ 

NEV YORK, 22.A.A. - Ne. naenaleyh: Harbin değit-do- ~ 
York Tıme.'in VuJıinıton rnubabi- kuş hayatmda doğurdu~ bu· Milli)'l!f bu .ütuncla İf tJe ~h 
n,. ..wıiyettar bir menbadaa aldıjı .. kü • b"i d l Utiyenlere tava.uut ecli)'?~ -gun gayrtta ı ara manın .,. ifçi İltİ)'fmler 6ir rneııı-;ı. 
malihnata atfen M. Hoover'in, harp aks; tesirlri bt"klemek fazla nik la lf 6üromına müracaat 
borçlarmm yeniden gözden geçiril- binlik de<;;ldir. Zaten bütün te- melıclirler. 
meai muvafık olup olmıJ•c:aCma .,. J 
dair bir karar yeriJinceye kadar 15 reddüt ve emniyetsizlikten do· f isteyenler 
Ki.nunuevvelde ipka11 lazım ıelen ğan aradaki aksamalara ra&. iıt' 
tediyabn tehirine taraftar olduiunu men cihan piyasasının son aJ- 552 - işsiz kimaeıiz bir yel /1 
yıızmalrtadır. b aylık pliııcosu genitliğe mü- bilce. aciz bir fakirim. Ank•;, 

Ayni pzeteye ıöre , M. Obden- tahail görmüş orta.mektep me 
. teveccihtir. Falcat biz dünya lanndarum. Her ne ..öbi i• oııırt'._,. mila, M. Hoover ile nzuo uzadıya b nk •· ' ,.. 

ıörüştükten aonra halihazırda bir piyasasının ugü Ü vaziyeti· olsun yapanın ..,, şimdilik ae{'ba-
borçlarrn itfaıı komiayonunun mn· ne göre bile ayak uydurabiliriz. cek kadar bir yövmİyeye pek ·4' 
cucliyeti faydalı olduğunu aöyleınit- Çünkü. valaa dünya buhranı- yük bir iftiharla razıyım. Şu ."1!,,;ı 
tir. nın Türkiye istibaalitı Ü• ki adreae bir mektupla istedııi•b~ 

•urett" .;nıdil<i hüktimetin inhili.
line aleyhtardır. 

Herald Tnlıun, M. Hoonr ile M. zerinde mühim tesiri ol· bir yere çağırır ve islediğini• 

d J n Rooaevelt araımda bir itili.f huaulü ) ki b yere de gelirim. ..ıf, M. e . ouveneı e ümidinin tamamile terkedilmit oldu- mu~tur. Ha bu . ir kaç latanbul Edirnekapı Ka 3l 
buk k b • rği iunu yazmakta fakat bu itilafın kalem ihraç .ıallanmızm mahalleai imaret aokak No· 

Furbara'daki jlec:t göre U ır 1 konıreyi aerfuru ettireck derecede mahdut tesiri hariç tutuluraa Enver. 

? P ARiS 22 A.A. - Ayaııclan kuvvetli olacaimı talımin eylemek- ıu içinde çırpındı~rmız buhra· 
kazası nasıl oldu ve Fransanın tahdidi teslihat ıedir. nın ıt-beolerinden biri olan faz irtihal 

Birisi merkezde reemi '" di
ğerleri de köylerde huauai olmak 
Üzere burada bq mektep vardır. 
Merkezdeki mektep 80 1ene -.. 
vel yapdmı9trr. 929 da aabık kay· 
makam Cevdet Beyin lümmetile 
bet bin lira aarfolunarak rami 
bir mektep haline kommq '" P,. 
diki kaymakam tarafından da 
rıoluanlan ikmal ettirilmİftir. 
Mektepte 126 •kek Ye 118 kız o
kumaktadırlar. 19 za müalüman
dD". Bu tene çıkan taJebeı-den 
bir lııriatiyan çoc:utu- biibia 
maaraflan bıuaıi mahaaebe tara• 
fınd .. temin olanarak Çanaldı:a· 
le orta mektebine &"iindaiJmittir. 
Geçen - bet talebe mezun ol· 
mu~tur. Mektep ilk •-oruini ıe 
çen - venniftlr. 

BERLIN 22 A.A. - Wolff 
ajanaından: Serbest yardnn ce
miyetinin verdiği malUınata gö 
re Alman demiryolları, 15 ey
liilden birinci t~rinin sonuna 
kadar 29.000.000 kilo yiyecek. 
yakacak ve giyecek taşıyan 3 
bin vagon itlebnittir. Bu efya 
muhtaçlara kıtın yardımda bu
lunmağa memur tetkilita Al· 
manyanın her tarafından yapı
lan teberrulardan temin edil
mittir. Bu teşkilat bu suretle, 
bilhassa kıt batlamadan evvel 
mühtaçluın istifade edebilme
leri için külliyetli mikduda pa 
tates ve kömür tedarik etmif· 
tir. 

ROMA 22 A.A. - Furbara ae- konferan11ndaki murahhası M. Rooseo~ltfe taraflar la iıtihıalden Türkiyeye miı"te- Miclilli'li Molcnıa eırafmdan it~ 
çit kazaomda ölen 11 genç, 3 de Jouvenel, yeni sulh mektebi veccih mes'uliyet hiueai yok Beyin mahdumu ve Abme~ ~ıı ~1 111 ~~:1:~~;=~'!!:;.'t':!;;:.1.::; nin himayesi altında tertip olu i.za~!,! ~~· 2;!!; m~ gibidir. Hatta, bugünkü umu· tin Beyin kaymbiraderi ve ciilb ,., ıl 

KOY MEKTEPLERiNDE 

Köy mekteplerinin muallimle
ri hıriatiyandırlar. Tedriaat kimi· 
len nmıcadır. Bunlann mur ... fla· 
n halk t.,.kili.b tarafından temİD 
olunmaktadır. Bu mekteplere Mı
aır, Amerika ve Avıutaralyada 
buluaan lmroz klüp -plan 
pnra sönde= ktedirler • 

TEESSVFI 

menrup idiler. nan bir ictimada dün akfll!D Ce dolayiaile M. Hoover'in morator• mf ihracatımızdan bir çok mad Hutaneai niaaiye muallimi Ali_~ 
52 kişiyi hitmil olan en büvük nevre konfl'ransmın mesaiıi yoman temdidi tavaiyeıinde bulun- -deleri bir kaç miıli tezyit et· Beyin eniıteai tüccardan Ali ı:.ıııvı' 

klllDyon, demiryoluna ırirmia bu- hakkında İzahat vermis-tir. Mu mayac:ağı zannedilmektedir. sek bile dünya boraalan hiç bir Bey müptela olduğu butalıkttl. o • .tt 
lunuyordu. Bu sır .. da karanlık f. maileyh demi,•ir ki: FOOimce, Arıcak M. Rooaevelt, temcllde ı.... f"V hissetmez. l9te aözlenmi· bayap olıuıuyarak dün irtihali "";.ıı 
çinde aaAtte 90M!<i,"lom~ gitmek Almanyanm tes••hat sahasında vetle taraftardır. zi bazı adetlerle tevsik edelim: L-•-- -1-'•"'-. "-----

11
• ı.ıı.•11'• te Olan Roma- ı ano aurat kata- Kon~d -'--olan d'"'er ·-- - -, ~~,o.uc ~ orı_ F ki mu-•avat talf'bi acil bir harıı . ..,. - e mu..-,u ... -·~ F dü" • k- -&UlleS Ve ranaız n c;Jra geldi. Şoför, aüratini ta· 0 tm biaaivatma pince Nev-Yorlı: E- araza. 11ya umumı omur Burpzdan aut onhirde Sirke<' J 

JA cile ve müaad-eye mani olma- çuluk arzusundan mülhem ol- veııİng Poat'un V~inston rmılıabirl, iıtibsalitı vasati bir milvar iki rilıile layuıt Camii terifıne fi' 
P Dl ğa çahpnıo iae de meaaiai boaana maktan ziyade Al.n!an müdafaa b!rçok mühim -bn borçlar - yüz eni milyon tondur: Türki- öğleyi. ·-zr orada eda olıı~ 

• LONDRA 22 Jıı..A. - lı- aitm:•, f.,Ji.ket vukua ırelmiatir. ordusunun askeri mahiyette bir leainin cı1ıaruu ilrtiaadi taaliai içia yenin iıtihıalah bir milyon ton kabri ,p· . 
mea ıuetal. Franııanın tahdi· M. St .. race, y1tralıl"" :Uvaret hülı:Umet ıeklini kab•ı1 etth• bir mania olduğunu ve bu meaeleyi etrafmcla oynar. Niıbet edife- Merkez Efendi atanma ...ırııııı' 
di teelihat plim baklanda bir ;:~.=kb:i!:' ;:~·;'::;!!~: mek arzusundan mülhemdir. := ~~!m: 1::;:~~ cek olursa binde bir bile dei!il· ~~cı:' .::!".....;:., P 
mektup n~rebnektedir: rinin ır .. nc kurh.al .. nn """ defa Ancak hatip, .ı\lmanyamn aa· suından bulunduğunu beyan et,. dir. Bineenaleyh: Bia bu nisbe- riz. 

Bu. en iyi an1qılaıı ve Mil· olarak tekrimi için ff.vkali.de mu- kerilestirilmesi husustmun acil melde olduklarmı bildiıuıektedlr. ti iki batta üç defa arttıraak ./ 
Jetler cemiyeti mukavelename- tan•an olmuı hakkında talimat hedefi her nıo. oluna ol~un gü- Hali hazırda bir riyaıet fuılaa kömür sanayi ve ticaretimizde 
sinden beri en ziyade ehemmi· vermiftir • ----- nün birir<le harbe ıl'bebiyet ve vardır. M. Hoo,,... herban~ bir hare mes'ut bir inkitaf hissederiz. 

-· ••t ) odadır kette bulun•~., M. Roo•evelt'te F k t be 1 ·1 1 üL-d l 
Yeti haiz olan bir aulh vesikası 5 ti k recegı mu a eası • -·---. a a yne mı e m ue e e 
d ovye er mer ez herhanll!i bir bareketta lıulunanuya- hayatı bundan ne kadar müte-

Doktor _I 
Hafız Ceını11 

11'. • k •t • d cağı mütaleaamdadn-. L:- d 
Timea ırazetesi, bu suretle ıcra omı esın e Katalonyada essir olur7 •• Hemen ..;... ene- Dahiliye haıtalıklatJ 

lnııiliz hükilmetinin buna mü· MOSKOVA 22 A.A. -Sav fnt:habat M h" h • f cek kadar az._ mütehassısı 
zaheret edeceğini zannetmekte yet soıyalist cümhuriyetleri ' üt iŞ ır ırtına Diğer taraftan senevi on bet _ ~ııeJ" 
dir. Zira Cenevrede toplanmıı merkez icra komitesi 10 kanu- BARSELONE 22 A.A. - in NABOOMSPRUITZ A.A. (Tran bin ton bakır. Mr o kııdat' da Camadan maada herırun °d., ır 
olan milletler, esas prensipler- nusanide toplanacaktır. Ruzna tihabatm her tarafta sükun için aual) - Bura yakınmda bir fırtı- kurşun ihracı Türkiye toprak- aonra ııaat (2,30 dan &e; k• , 
de itilif eyledaJeri takdirde me, milli iktisadın mürakabeai de cereyan etmİ• olduğu bildi- nıtdan ıonra toprağa 12 parmak lannm aaklı aervetine niıbeten tanbalda Di.rrınyolunda 11.6• ~" 

derinliiHnde babnı~ dolu taneleri b" d • b 'k nlı busuıi daireainde dahiiı ..-,, harp :rtimalarmı en asgari had 1933 senesi devlet bütçesi ve rilmektedir. M. Macia, dün ge- bulunmustur. mütevazı ırer a ettır; u mı · ed ı 
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Ada ah•llsU.:n ancak yiizde lere indiı ecek ameli bir ıistem Kolbozlann tanini meseleleri- ce caddelerde clolaımıt ve halk 400 öküz, 2000 koyun ve 30 ka· darların memlekete getireceği lıklaıı n1uayene ve tedavi d• 

(JO) u türkçe bilmekt<"<lirl_:er:.:·~t:.:anzımı::_::::.:·=· ..:m::_:üınk::__ü_n_o_l_ac_a_k_tı_r_. ___ n_i_i_h_ti_v_a_e.:.t:_m_ ekt_ ed...:..i_r.:_ ____ :,.t_a_r_a_fı_n_d_an __ a_lk_ı.;ş_lanm....;._ış;..t_ır_. ____ d_•_r_k_a_r_"_c_a_ı_e_le_f_oı_m_u_,;..tu_r_. ____ ,,_•_ra_ia_e_b_u_güıl_·_· _kü_·_· _d_ü_ı_ü_k_kı_Y_m&-___ 1et_ on_:_ lltanbu ___ ı_22398. ______ _ _, 
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lst. llr, Kumaııdaabiı Sahnalma kom. "'"'""'' 

a· . k, ,, hır çıçe 
" agi böcek! 

1 RADYO 1 
Bugünldl proğram 
18 cı- 18,411 kadar Su (Malı· 

Merhum 
Muallim Mt:bahat Beyin tercüme 
ettisll ve matbaamızda tabedilen 

Harbiye Ye merbutu bulu· ı Taliplerin tartnameaini sör
nan mektepler hayvanatı için mek için saat 9 dan 10 a kadar 
250 ton kuru ot kapalı zarf ıu her ıün ve münakuaama ifli- "'Bil 

mut Bey). ı 
18,46 de. 19 kadar orbotra. 
19 .ı.. 1 lıadlll' lıııın'mw (Re 

fil< Ahmet Bey.) 
8ir zç iki 
likanlı öldürüld6 

A 

Ameli Hayat Alimi 1 

retile aabn almac:aktır. Müna· r~ için de muayyen Yakitte ko 
kuaaı 15·12-932 pertembe gü• muyonda hazır bulunmalan. 

1 nü aaat 14 te Tophanede Mer (251) (5939) 
kez kumandanlığı aatın alma ,,. • ,,. oı 
komisyonunda icra kılınacaktır 

KARADENiZ POST ASI 

SAMSUN 
Vapuru 24 teıriniaani 

il' 
ıC , • Tokattan yazılıyor: - Burada 
·ı .. c1_,..ı oı-t. iki delikaııh 
. . \;,. hiç ,üzüa.ı- öldüriilmü .... , 
gr Dere mahalleainde otuna El' 

19,20 den 20 kadar orkeetra. l 
20 den 20,45 kadar İnci ve Nuran .......... 
20,46 den 21,30 kadar Sez (Filı:· 

rİye haıum) 

(Berbert N. GASS~N )un Taliplerin tartoameeini gör· Kuleli liıesi ihtiyacı ~ 
mek için aabah saat 9 dan 10 a 1600 fildikoı fanila 900 çift 
kadar her ıün ve münakuası- yün çorap iki tartnamede al.K ! 
na iftirak için de tartnameıi münakasa ıuretile sabn alına- 1 

veçhile hazırlıyacatı:lan teklif caktır. Münakasalan 26-11-932 
mektuplarını ihale gününün mu cumarleai günü yün çorap ıaat 
ayyen Yalctinden evvel komir 14 te Ye fanili saat 10 da Top· 

PEB;EMBE 
~l\ımlu Ali ile Gümıithaneli Ra· 

rr ııt •YGi mahalle de oturan Wr Ju.. 
~ levİJorlar ve bu k.uda ... ı-. 
liııolt iıti10rlal'llllf. iki ... likael• 
~ balui lı:onnflll'lar" lhaiairleri 
ili e,,lenmekten caydırmıya çah· 
lıtlarkea aralarmda mvn•k•p 
"'amıt. münakafa kayp:ra ..
'-• obnut •e ..ticede Rafit lıelia 
~ bulunan altılı tabancayı çekip 
\; kul'f'ln sıkmıt ve AliJi öldür· 
"'iittür. 

21,30 den 22,30 kadar orkestnı, 
aja ... H borsa haberleri, ... t ayan. 
VARŞOVA 1411 m. 
13.15: 0-f-. 17.30: Keza, 

tt.05: Kall ... U- konaeri. 20.05: 
Muhtelif. 21.05: Piyano • Keman· 
Viyolomel konııeri. 22.15: Piya
no aonatlan. 23.20: Gramofon i
le vala ve hafif havalar. 23.45: 
Konferana. 24.05: Caz. 
BUDAPEŞTE 550 m. 
18.05: Radyo orkeatra11. 20.35: 

Operadan naklen bir opera temsi
li (İsmi bildirilmmnittir). Müte
alaben Sican muu1Uai. 24.50: Şar 
kılı dana muaikiai. 

İDEAL BÜRO 
ve 

Yeni Müşteri 
Bulmak San' atı 

yon riyasetine Yenneleri. hanede Merkez kumaııdanlıiı 
( ) ( ) aatınalma komiayonunda ic:n 

• • ~3 6158 kılınacakbr. Taliplerin nümu-

günü aktamı hareketle Zongul
dalıı, lnıeboln,Ayancık, Samaun, 
O.,.., Om, ~ Trabzon, 
Sür : " Rize',.. ciclecektir. 

Fala tafsilat için Sirkeci Yel
kenci hanındaki aceaıtalığına mü
._L Tel: 21515. 

Piyade Atıt mektebi ihtiya· ne ve tartNınelerini sörmek i· 
er için 60.000 kilo ekmek kapa çin ıabah saat 9 dan ona kadar j !1111••••••••••11!!! 
lı zarf ıuretile ıatın alınacaktır. her ıün ve münakasaya ittirak 
Münakaaaar 14-12·932 pazarte için de muayyen vaktinde ko
ıi günü ıaat 11 de Tophanede miıyonda bazrr bulunmaları, 

Sl:. Y Kl!:>l:.l' AIN 
Mulııu ..,.ata: 0.lata , K6pn 

:.,. B. ı36J. fube A. sı.ı, .. 
\( Uht1rdarsade lwı ı . 37-40. 

, lturtun aeai üzerine •ak'a ına· 
~iline kotUP ırel- Alinin kanla

,. ~- Muaa da kardetinin öldüğünü 
l•tiince ceketi altında bulunan 
... (koltuk altı) denilen büyük 
~ldırmayı çekmiş ye o da Rafidi 
;':l'nınclan yaralıyarak öldiinnüı
':""· oı-ter ırömülmif, Muaa ile 
liıılıı ayet le kendisine Jardım eden 

•bmet Jakala rak Adliy.,a 
..... ilmİflerdir , 

VIY ANA 517 m . 
17.55: Schulıert'in eııerlerinden 

tagannili konaer. 19.10: Muhte· 
lif. 21.05: Monolok. 22.05: Vıya· 
nalr bestelr.irlarm eııerlerinden 
parçalar. 23.35: Londra'dan nak· 
lea: Ambrooe takanmm alqam 
konaeri. 

Merkez kumandanlığı satın al· (227) (5803t 
ma komiıyonunda icra kılma· • • • 

97 

Eserleri gayet güzel bir caktır. Taliplerin tarlnameaini 75 Kilo Kalay 
k"ld , t" t ._.. eönnek için sabah saat 9 dan 50 Kilo Nitadır 

te 1 e ın ışar e mı'i".ır. ona kadar her ıün ve münaka· 50 Kilo Paı-~t 
Bütün İş adamlarına tavsiye ederiz auma ittlrak için de muayyen Kuleli liaesi ihtiyacı için yu 

vaktinde 1ııom;ıyonda hazır bu- karıda yazılı malzemelet" aleni 

Tevzi Ma~alli: Milliyet Mat~aası lu:~:i;~ :~:;
1

:~ :u~~!:ı .. ~.;~2 

TRABZON POSTASI 

Cumhuriyet 
23 ikinci teşritı çarfBmba 
18 de Galata nbtımından 

kalkar. D& .. üşte Tireeo't:· 
Y' .lıı. ıı~~r. 

' ,. 
Antepte iplik 

fabrikan 

PRAC 488 m. 
17.15: Hafif mu.aiki. 18: Muh· 

telif. 21.05: Filharmonik konııer. 
23.20: Cazband. 

Taşraya rön.leri'en kitaplar içi 1 no~b ücreti alınmu. baJwa çemberi pazarlıkla satın çaqam günü saat 10 da Top e , hanede Merkez Kumanduılıiı 

r Aaatepten 18 tarihile )'UlhJerı 
ti ftnrimiıı:de aon ıiatem bir iplik 

tbrika1t açılmaktadır. Fabrika· 
ııı,, bütün malzemeli Plmİflİr• 
~Otıtaj ameli,...i Japılmaktachr. 
tbrika iki aJ ....... a çallfllllJa 

ROMA 441 m. 
18.35: Mütenevvi muaiki. 21.0S 

Haberler· cramofon. 21.50: "Fa. 
ta Marelha" İlimli muaikili tem· 
ıil. 

•·alınacaktır. Pazarbfl 27·11-932 satınalma komiıyıonunda icra 

1 
pazar günü saat 14 te Topha· kılınacaktır. Taliplerin tartna

lll nede Merkez Kumandanlığı sa meaini gönnek ic;in ıabah ıaat 
tınalma komiıyonuncla icra kı- 9 dan ona kadir her ıün ve mf 
lınacaktır. Taliplerin izahat al· nakuııya ittirak için de muay
mak için her gün ve puarlıia yen vaktinde komisyonda ha. 
iştirak için de muayyen vak- zır bulunmaları. (226) (5802) 

Naim Vapur idare:; • 
İzmir ıür'at po tası 

(20 Saat) 
1.üka 

~tlıyacakbr. Fabrika 35 çift nu• 
~ro ipllk çıkaracak kabiliyette
"!."· Makinalar itlemeğe batladıtı 
ft"dea ib'baren fabrika, ırüade 
,. ton pamufu iplik 1a.,..caktır
"'•kinalar Jevmİye yedi ton pa· ':"it aıuf edebile«k kudrette olup 
•ride .,..,.....i iatihlikit bu mikta· 

" ibllğ olaaacaktır. 

Adanada Gazi 
heykeli 

1, Adanadan yazılıyorı - Abide 
Gtniıyoau ..-.embe ırÜltÜ öğle

~.,. ıonra geç vakit Vali Mümtaz 
~:Yin riyatetinde içtima •-İt ,,.. 
hlırimn:de yapılacak Gazi Hey. 
"•li hakkında bazı kararlar Yer
llıi•tir. 

Verilen bu kararlara göre ev· 
~•la bir Eıkia ve Maket müaaba· 
-ı yapılacak bu müaabakaya ec• 
~bi aan'atkirlan da iftiralı: ede
L!lecektir. Modellerden birinci, İ· 
~ti Te üçüncülüfü kazanana mü 
~fat ...,..;Jecektir. Modeller tu· 

.. t nihayetine kadar AdanaJll 
lOl\den1mi~ olacaktır. 
, Seçil- bu modellerden birinci 
"ıtin inpu Heykeltrqlar arum
da miinakaaaya konacaktır. , 

BERN-ZORIH 459 m. 
20.50: Radyo orkeatraaı. 21.05: 

Keman ile aonatlar. 22.45: Ziter 
ye Gitar aletlerile parçalar. 

LA YPZIG 389 m. 
20.35: Brahma'ın aaarmdan 

halk prkılan. 21.05: Tivatro. 
22.20: Lon<lradan naklen: Aktam 
komeri. Müteakiben Londradan 
danı muıikisi. 

BüKRES 394 m. 
13.05: Gramofon.14.05: Keza. 

18.05: Radyo orkeıtraaı. 19.30: 
Orlr.eatranın devamı. 20.45: Gra
mofon. 21.05: Keman sonatları. 
21.50: Bariton Serban'ın taganni 
müsameresi.. 22.20: Beethoven'· 
den piyano konıeri. 

Göz Hekimi 

PROFESÖR 

Df ESAT PJ\ŞJ\ 
- BABIALI -

/INHARll CllDDESİ N~60 

Göz Hekimi 
O~ Süleyman Şükrü 

Birinci sınıl mOtehaıısıa 

( Babıııll) Ankara caddesi No.60 

Buhrana rağmen, her gÜn binlerce kişi 

PASAJ KARLMAN'ı 
ZİYARET EDiYORLAR. 

Ba Yaaİ ve asri mağazalarda; müteaddit kıtlık levazımat ıüıleıı

mit dairelerde berYechiiti etYa mahteTem halkın enzan 
iatifadeıiae yazolunmuıtur. 

Kadm ve erkeklere Kadın, erkek ve çocuklara 

Yün jileler Lastikler, 
F anili pijamaları Şösonlar 

Çoraplar, yünlü Itriyat 
battaniyeler veaaıre vesaire 

BÜTÜN ŞEHRiN EN MÜNTEHAP 
ÇEŞiTLERi. 

PiYASANIN EN DUN FIA TLARI 
Günün bazı aaatlninde (ve bilha11a 4 - 6 arasında müıtahtemin, 

ancak müşterilerin hizmetine kifi gelebilmektedir. 

Pasajda gezip dolaşmak serbesttir, 
Hiç bir mübayaa mecburiyeti yoktur. 

tinde komisyonda hazır bulun- 96 
malarr. (295) (6165) • • • -. .. . Harp Akademisi ihtiyacı için 

600 kilo zeytin taneei 600 kilo 
Merkez kumandanlığına mer beyaz peynir al-r münakasa 

but müeueaat ihtiyacı için 18 suretile satın alınacaktır. Mü. 
kalem kışlık sebze kapalı zarf nakaaaları 29-11-932 .alı aiinU 
suretile ve ayn bir ıartnamede zeytin tanesi saat 11 de beyaz 
Maltepe Piyade Atıt mektebi peynir saat 10 da Tophanede 
için 13 kalem kıtlık aebze aleni Merkez kumandanlığı satma!· 
münakasa ıııretile satm alına- ma komisyonunda icra kılına
caktır. Münakasaları 24-11. caktır. Taliplerin tartnameleri-
932 çartamba günü kapalı zarf ni gÖ!'Dlek için her gün ıabab 
la saat 15,30 da aleni münaka· saat g dan 10 a kadar komiıyo 

ADNAN 
Her p b 
hafta erşem e 

güaleri Galata nhtnrundan saat 

tam 17 de hank·tle dcğru 

IZMlR'e 
ve pazar gÜnleri lmıir'den aaat 
14 1/2 da hareketle lıtanbul'n av 
let eder. Tafailit için Galat~ 

}ümriik kartumda Site F ranse; 
•11:1 No.12 yazıhanesi- mÜm<M 

... _ Te1: 4. 1D41 
919 

sa aaat 14 te Tophanede Mer· ı. ka na müracaat rı v,. müna sa- tatanbul 4 üncü iera aıemurl"""n 
kez kumandanlığı satına.ima ko -..-ıı İçin de muayyen vaktinde ha dan: Temamma dört bin sekiz yuz-
misyonunda icra kılınacaktır. '-ul ı ( 
T 

I I I zır u unm• an. 223) (5799) tin kıymeti muh•mmineliO küdarcla 
a İp erin tartname erini gör- • • • • Yeni mahallede M-'ık ka.'11 Tl-

mek için her gün ve münakasa ~t No. lı iki bap hane ve pzino. 
ya ittirak için de muayyen vak 

1500
Maltifepe" liıeai iht1iyacı ~~in nun nıllf hiıaıesi ile yine tem.amma 

Sultanalımet aulh kinci hukuk bi tinde komisyonda hazır bulun- ç t tıre çorap a eni muna ,._. lıia ,e~ " · · ·· Lira 
l (230) (5813) k 'I 1 1 ..., """ :ruz yımıı uç mu· 

kimliğinden: Ak 0-.ı zade Hüae- ma arı. asa suretı e •atm a macaktır. -: . 1. P---I•-'- 1 d' H-

Etem İzzet 
8-eyin kitap 
halinde çıkan 
son romanı: 

Göz yaşları!. 

l 
llK M" k ~mıne.ı -aaauua caı ıye <::euua--

yİn zzet bey ile Yani ve Katine ve • • * una asası 26-l 1-32cumartesi · d ki 5 • 11 N lı h • 
Sofokli ve Froaini ve Polikaini ye J:ÜnÜ saat 15.30 da Tophanede ııfın .:;::... yeruk __ ._'.'.__,_~nen:.'. nı 

' Dimitri ve Nikola ve Kalyop' b' ti Y etilköy Hava Makiniıt M k K d 1 ,. S ı me açı ...--a ...,n. 
Mina ve labak Tevfik efendil:ıe mektebi ihtiyacı için 9 kalem 1 er k .uman dn 

1
!°'

1 .:;~m- ml<t olup §&l'lnamenİn 11·12-932 ta-

l lb t 1 • .. ka a mk a oTmılı.oynl u. n a ıcra .n•. rihi'n'- ı'b'baren dai-:z.ıe herk-
lıtanbul defderdarlıinun taYI&n ve me uaa a enı muna ıa aure- ""il ·~~ .. . 1 1 caktı M k ca tır. a ıp enn tartnameıınt ta afmdan "rül b'I •. 26-lZ-932 müıtereken mutasarrıf olduldan tı e satın a ma r. üna a· görmek için her gün ve i~tirak tarrilıine. 'godlfe-·'_~'. .. .. t 

1 
'

e:rh Mehmet Ceylini mahalleaift:ft 11 aaıı 8-12-932 per9embe günü ' . d k • d •-- muaa ,.......-ı ırunu saa. ~ T h ed M ıçın e muayyen va tın e ...,.. clörtt alh ka'-- da' • 
peynirci ..,ı...ğmda 9,11 No.ile murak aaat 14 te op an e erkea. • d b b I l on en on J& oar ıremız 

ku and nlığ t 1 k mııyon a azır u unnıa an. de • ..o. ··tırma ile -~•-cakt-. Ar . 
kam gedikten munkalip iki bap dük m a ı aa ma ma omıı ( ( -,- - """"' .. -

Bir kaç RÜJı evvel de Adanada 
r-l>ılacak bu heykelia inauma 
dllip olan Macar heykeltraşlann· 
1, '" Loalo Vottaırta'sin oğlu h.,... 
~ltraa Ceorıreı Vo,taırta d"ha bir 
ı. Ç gün &Mlrimizde kalarak tet· ~ ----------
~iltatta bulunacaktır. 

Bütün kitapçılarda vardır Ün ve üzerinde dört odadan nı.. yonuada İcra kılınacaktır. Ta· 
218

) 
5794

, 1 brma bedeli nıuUnımin kıymetl~ri-
ret karıkadim tunuzlu kArcir Ye ha !iplerin nümune ve tartnamesi • • • nin yüzde yetnıİ! betini bulmadığı 

MOHlM iLAN 
Trabzonda kar 

•,•,•tanbul•••iki•._•_.•i~••_•_• ... • .. •~--.~· ' rapça olup Lüleci aokağmda mez- ni görmek için ıaat 9 dan ona S..-t taktirde en çok artırama teahüdü 
DİİD78D1D en mük-1 ıa.. - -· .-un-.- kür binamn demir kapuıu clabi bulu kadar her gün ve münakaaast· 300 Adet hamam takımı l t de baki kalmak üzere 10.1-933 tarihine 

..... ·szoN 0 ünd elanı Bir borçtan dolayi mahcuz "' Ç"f f elif --• '= 'be• llU'\ , 22 - ç g en• 1 tikleri olan ınethur "TRAPEZ" paraya pmlınesi nwkarrer Bü,.W. naralı: 10 No. mevzu olduiu görü- n.a iştirak ~çin de muayyen vak 900 t t yün anila 10 da müsa .... ı gÜnÜ saat on ...,rıten 
ti :rabn br dinmiı, güne§ aç- mıırkıı erkeklere ıımlııuı RUS- len mutaiı mezkiirun izalei ıuyuu tınde koınııyonda hazır bullJDo 1600 Adet yüz havlusu 11.30da on altıya kadar .Wremizde yaınla· 

11\ı br. Kar ııiinetin altmda ...;.. ISVEÇ liatilderi gümriikten adada Cami malaallesinde Fitikheae zımnında füruhtu takarrür ed&"ek malan, (281) (6069) Kuleli lisesi ihtiyaa için JU· cak olıu> artınnaunda ırayri menim 
~ektedir. Şehre yalan yerlerde -'--lmıt mevkimde süzeller çıkmazı ooka.im- • lal bi • . k 1 71z kanda yazılı malzemeler awn lü en çok artırana ihale edilcceğin-

r :redi aantimi seçmektedir. .,_, da üin eoki 33 mükerrer Numara ;. ıcra man nncı açı artbnna ne- t. • * , 
~ Zivanada kar 3 kan•tan fazla- yalnız b' t• • d ,_,,,_ mahalli 8000 ,,_ ayn alent münakasa ıuretile aa den talip&trinin muhrunmin kıymetle 

ve ır 1 -···--- t .. bin ıceaın e mez.....- n .... K 1 ı· L' • 'h . . . tr, Karın birdenbire baolcm ,,.,.... e mu......... "e•meımne uç [ . . . . . 1 u e ı ııesı ı tıyacı ıçıD tm alınacaktır. Münakaaalan rinin yüzde yedi buçuğu nia!>"tinde 
lııeai tedarikli olmıyanlan pek U. ~~tt~- İçfİ.!1 aekiz :rü:ıı lira kıymet takdir edilen = ~e tah~ zuh~r . ::' ı1ede 1600 adet Matrapa aleni mü- 24-lt-932 pertembe ııünü hiza pev akçesini nya milli lıir bankanın 
h.de tafn'tmlflır. • R.G A rellUillll ıa- maa bahçe bir bap karğir Ye akHmı .._ __ ,.kin~' • mu ammıtmnnetı ';""d1im· ' nakasa ıuretile satın alınacak- larmdaki saatlerde T.nnbanede mektubunu bimil bulunmaları la-

8 
• • tı olarak dahili' · ah han • bi • . uan ı cı art asının ıcraaı 10 -r 

ey'ebir ko
-pru·su· TRAPEZ yesı !"P enın nncı a- ,_._ --"L' tır Münakasaıı 8-12-932......... Merkez Kumandanbg"ı --tınal- zımdır. Müterakim ver-''-r ile va-

çı"fti 2 7 5 j ık art~-- ""'·1"' .,..., tarı.hl " ıuuıunusani 93.'l tannıne müaadif aa mb• .. .. t l 1 d T rh-· - •= '-""""..;.;;.;.;..-... , ç ~~ı c.• ........,.. ne mu b " " ııaat 15 te ..........,.. lınl , te e gunu saa e op a- ma komlayonnuca icra kılma. laf icaresi ve belediyeye ayıt tenvi-
> Kon:raclan :razdıyorı - Soa Kurup aadif aalı günü ... t 14 ten 16 ya 1ıa ırunuld ğ da tal~ lanla na. 1 nede Merkez kumandanlığı ıa• caktır. Taliplerin nümune Ye rat •e tan7İfat rü-üml..,.i r.-ü~teriyc 
~imarlarla ve aellerle bo.ulan ı dar '-'-~ • •-·•----•~ A ' mut o u un n ıp o nn kıy tın ! k • ada • la ........ , - iki' L'- '"~ .. ....,.. ••• No lı ·ıc -Yt<ılür einrmdaki Aklröprünün ınaiazalanmczda mulı:il fntb. ~e acra '"".na...,..ur.. rttır ' meli muhamminesi olan 20000 lira- a ma omıay~u . ~ra • tartnamelerini görmek için la• ....... ·- ...., """ ~"'" 
~ L--•---.. M" ... •IL~_ ta nzeclilmiıtir. maya ıttirak etmtk ıateyenlenn mez ' .. d 10 . L.t' d • 1 lnıacaktır. Talıplerın numune bah aaat dokuzdan ona kadar ra ye iRôı kanuna" 126 mcı mad 
, -·- - --· İ İ k" --'--ı·· .....__ • ---L-- 1 ilin yuz e nısuoe ın • pey akçeaa. I .... ft•- • • - ek • • desinin dördüncü f kı-a'IUUI tevfikan ı et ameleai Sanoilaa-Çoman Jo- ST F AD EYE ".' ~":" ~u un'."'""~~ mu:-" 1 ııi hamilen yÖYm ve aaati mezkUn!a ' ye T-~eaım gorm ~ her gnü ve münakaauma itti· üzerinde ipotekli alacaklılar ile dicer 
:u ela yapmıya tlevam etmalde KOŞUNUZ! ~asının. yüzde J~ buçugu. ~he- İ Saltaııahmet ...ıı. ikinci halmlı -ı. , aaat 9_ dan ona ka~aı: her ~1!• rak için de muayyen Yaktİ1ıde 
...... -, Ditw tare.ftaa Benelür • Ak " ATLAS " kundura tinde -nat akçası vwmelerı lizmı ' k • ft- - ı-- N ~- ı Ye münakasuma ıttink ıçtn komisyonda hazır bulımma'a- ~ ,,.. intifa hal<kt aa iple ....._. ,.oa. ı.o.almuf oldtlfuaılaa d Haldan 'cillerile aalıi ..........., .........,, _.,.a o. - mi· d aktind kom• rinia bu baJı;l.n ve hu .. !'i ile faiz ve 

~ ..n •erilmittir. ı maiazaJan v o::..yaıı ipotekli ~.:klılarfa ~ racaatlan illn olannr • ıı: h:!"b:ı:m..ıa:ı. ııyon n. (224) (5800~ • r ı rifa clııir bek aalaiplerinia bn 

Somada bir yangın ı, Galata: Tünel aokaiı alilıaclarlarm, irtifak h•.kla aabiplmi (280) (6088) • • • ............ ... b-•i fııiz ve maaari~ 
v No 6. ııiıı bu baklamu •• butuıile faiz " ZA. Yl - A:rlık mlihürlerimi kaybet. 711 717 adet fildekoe fanila clayır olan it&alarının ilU tarihindeıo 

-.., SOMA. 21 - EYYelld •- c.ı. Beyoglu istiklal caddesi maarafa dair olan iddialarmı ilin tim. Y eniilni tıazdıncataadn hfik.. • • * 400 adet yüz bavluau itibaren 20 .nin icinde ..mln müıoi 
ı "- -1.a11..-... Haeıı Mutafa· No 337 tarihinden itilıarea ,.;_: -•n -..L- mü yaldur. Kasımpafa Çatma MM- Onlu ııblıiyeai ihtiyaa için 770 adet keten mendil hleri ile lıilclinnel"1, rlr.i h~lde hak 
ı el:tı;k';.;!a:ı;:taJ'k'";;ir" .=;! 1 • e9rila müsWt..ıerilebu.'iikıe = çit No. 16 Behire. 7 blenı Eczari tdıbiye aleni Askeri Tıbbiye ve Baytar ._ ._ aid!leri ile aabit olmadıkça 

~ikeai ıöe~tir. S.-.. Bele- .,.. bildiımeleri lizımdır, Alr•i tak· mün•k•.a ıuretile ıatm alma- mektepleri ihtiyacı için yu1ca. aatq bedeliaia payla 11 a ha 
ılı,...-.. itfaiye leYAımnı iatifada . lıaldan icill • caktır. MünakMuı 4-12-932 nda yazılı malzemeler pazarlık riç kelacaklan cih~tlc .,tiJ<adannın 
~l!eeek bir halde olmadıiı :..ı... ...... ı umumi hapiahanede bir b• dlrcle tapo 1 erile aabit ol ·• .. 11 d T pb ı. 1 İfbu maddenin """kıir fkruına ıö-
:--.pç Balediy .. iııd- .:i:t ıa .ı-...-. Hapiahe ;. iki mayanlıır aaht lıedelinin paylapııa. pazar gunu ıaat e o a- .. ıatın a ınacaktır. Pazarlıiı "' bardaıt etmeleri,•• daha fazla ..,. 
~tir. kofutu vardır. Bu iki koiutta amclan bariç kabrlar. Miiterüim v• Askeri fabrika- nede Merkez Crumaııduılıfı sa· 26-11-932 cumarteai eünü saat ı t alınak iatee,.n1..;., 928-lt!l!lll 

r Kırkağaç itfaiyeai ıiir'atle ,. .. hersiia twffia ze-n·da birer si ile 1111 di:re au "™•n,,.. •aluf ._ lar iIAnlara tm alma komiıyonunda icra ta 14 te Tophanede merkez ku· .ıo.,. RWMrOOırna müracaatları aa.. 
d'tlni4 •e büyük bir tehlike arze- ırıliil>etcl n bekçi ~kim b~ ı eareai mllfleriye aittir. Daha fada lmacaktır. Taliplerin tartna- mandanlıitı aatınalma komiayo oluw. 
ı.eı. :rangınm önünü almııtır. Kır- maktadır. EYYelki,.... mahkUm. • aı..k Uteyeal • ıini görmek için saat 9 claa 10 Dunda icra kılınacaktır. Talip- 1------------
I "faç itfaiye imir ... mliatahdim !ar teaeffiiate iken büyük koğu. -1.ümat ena u.ıı. Bakırköy Barut fabrikaların. a kadar her elin ve münakasa.. lerin tartnamesini cönnelı: için 

1
<oti. ,.._, aöad11 k içia laayet f'lll Döbe~Ui ~ Ali ile kü- ' 932 taribdu5en itibaren daire divan- ela 40 : 42 Bome kesafetinde ıma ittirak için de muayyen sabah 9 dan 10 a kadar bet' IÜD Devredilecek ihtira berab 
ı'*"nı tehJlkeye k01arak çaLfmıt- çük kot- ııöbetçiai Ednımit'li haneainde asılı ve açık lıalaandanala- 'd .. 1 • -•-'•t k • nd b bu 1 • • k d "H- yekpare n bem ele ınafsal· ._>'dır, Mehmet Ali !;aYUf eaki bir kin ,o -ı.: ohm arttlrma tartn-ile 1132- sanayı e muıtame teınaz hamı VaAn e omııyo a azır • Ye pazar ığa qtira için e mu- lı olarak kaıllanıl•bilen arabalar" 

B 
zünden birlbirile kavgaya tutuf• 

1458 
Nmnara _,.... ,._ dot zı Azot vardır. Bunlar teraiti- lunmalan. (252) (5940) •YY- Yakitte komisyonda ha- baldmula iatibaal eclilmit olan ? Ka-

igada ucuzluk llUlflardır. Jandarmalar yetİfinee .. ;:-......: ...-.ır_. ne teotfikan Toptan ve peraken 4Z1 :ur bulunmaları. (294) (6159) aanenl 1930 tarih "e tı75 numara-
'. Bigadaa y--ı-or: _ Burada ye kadar ka•ıa:ra çmg..e Alinin aa muracaal ın ... ele suretile satılacağından talip . * * * . . . -
"F"' iki günd:i:"n delıtetli bir karde•i de dahil olmut. it bü:yG- aaf, m ·ha n ııaireaini han Taziyet olanlar mezkUr fabrika müdü • Pıyade Atıt mektebı ıçın 10- • • • lı ihtira beratı üzerindeki hukuk bu 
... IJtı:ıa hüküm ıürmektedir. M-. miif, MeJ~~~ıça""'ha yaralan- ve takdiri kıymet raporunu göriip lüğüne müracaatları. (008lr) 12-932 t9:rihind~ münakaı~ı 1700 adet karyolanın boyan· kere h.4kaıına devir veyahut icara 
.. ,afıh L_ ._._ ı 'f • · • · d mqtır.. &DUanDA ar •aya bir aıılayabilecelderi ilin olunur. -· ı yapılması d~n edılen 6000 kilo ınaaı ıaat 10.30 da "erilecqfoden bu bapta fazla ma· 
ıtl 1 uu nruna ar çı tçıyı ll!m - k l t - k -••ı k ·- "' '"o)'ma tır Ze · t f-- 1 • eti' aç e a ef" e •u·~u e avga· - -L--"ı'n almmumdan --rfı na 200 adet karyola ıomyaaı ·ıma lümat edİntn<k ioteyen zevahn lotan 
ç,,lt mıs • ""a aaılJ nm önünü almıılar,,.. ka•gacılan D H O R H O R U N İ ~ -k ba,,..retlidir. Kaıabamızda yakalamıtlardır. r. ------ zar edilmittir. (298) (6186) liveai saat 10 da. hulda, Babçebpa'da Tat Hanında 
[) :Yıını dikkat bir ucuzluk vardO'. Mektep ackağmdan noJdetti. Eminönü valide kıraathanesi yanmdaki 'f. 'f. ,,. Kuleli Liaeıi ihtiyacı için yu 43-48 namaralıırda lti\in vekili H.W "ti-... .. ti lO kurut, kuzu ve koyun Trabzonda fındık muayenehanesinde haatalarıru akşama kadar bizzat tedavi eder. Ordu ııhhiyeai ihtiyacı ıç' in karıda yazılı malzemf'ler ayrı l ISTOK Efendiye mtiracaat <:tmele-
ı. 20.:?5 kuruta, sucuk 30-40 · . ., - ol ;:::::,ı'!a, kömür toptan 60 paraya, bankası 65 kalem ditçi malzemeai kapa- ayrı pazarlıkla yaptmlacakbr. rı...... unur. 

ltende 2 kuru, 1atdmalrtadır. M b D • •ı b be • 1 lı zaıf auretile aatın alı· Pazarlıklan 23-11-932 çarfam· •!!l!!l!!!l!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!I!!!!!!!•!! 
b Trabzondan yazılıyor: - Zi- 8 SUP eytD J mU 8 rl b h' 1 d ki 1 Qİno b • b • d raat Oda11 bir fındık bankası te· f nacaktır. Münakasaıı 4.12- a günü ıza arm a saat er- 9 dan on'I kadar her gün ve pa 

6a apıs anesın e aisile metguldür. Banka fmdık alır, oatar, vergi borÇları kapata. Ve her türlü bonolar ve veailmlarla 932 pazar gunu saat OD de Tophanede Merkez Kuman zarbita iştirak için de muayyen 

kavaa mah.su.lünün h. ima. :re. si ve f.iyatla- dört buçukta Tophane-de Mel'- danlığı Sııtın alma komisyonun vaktinde kom·ııy--..ıa hazır b .. 
""' kr b abt veriş eder, ve ipotek yapar. Balıkpazar, Maksudiye Han No 35 k d · kıl k T ı· l <nJ<J -8i . .. ı·rn ıstı an ıçı':' ırçok firmala- ez kumandanlığı satınalma ko a ıcra ınaca tır. a ıp erin lunmalart. (289) (6127) 

llıııı.~g:ad:a::n'.:2y'.:a~z:ıl'.:ıy~o~r::._:-=-l~k::_ıJgu~n:_l:_r:::ı_;y~a:'.r~d.'.:un'.:a~t:;eı!:vı~k~e~d~ec:'.e~k~tir~. _ _;~~!!!!!!!!!!!!!!!!~U~ğu~r:lu~Z~a~de:.=M.:.'.D~e:r:vİf~· T~e~I~. :233~9~7-"4~~~~~~~~~~~~·m~is~y~o'..'.:n~u~n~d~a:__~ic:'.r~a~kı~lı~n~a~ca~kt~ır~.~~~a~rtname ini görmek için aut '11115 



ıye, ı sızı 

lrnvvvetsizlı a atında bü
faide ve tesiri görülen 

latanbul ikinci iflU memurlııiun
danı latanbulda Mahmutpatada ha 
TUZia ban altmda 2 --ı. Göm 
lekçi Raı- Haa7U efendi lı•Jrlnn
ıt.ı.i iflU 1ıararmna kal~ 

Hakiki 
Markanamı alb,~~mab kıymetten-fada fiatlaAsı·pı·aoL NECATl·~\.vru; •• dan gelen muadillerinden daha müessır olmallib~~.her ucuzdur. Blıhill o&rılınn mü• 

utmak ihtiklr ve balkı aoymaklır. iJAcıdır. Fıydam:lığım .lsbııc edenlere istedlgi ikramiye verilir, Deposu Sıllb Necati Eczanesi. 

Dr. A. KUTIEL ı11r ..._-..:ıı:a-~ •. - ._111""'" 
Kara1röJr Börekçi fmm aıraamda 34. J IP"--~9"..,,..--h"-··· kanır 'HriJditl illa olu-·-· 47 

1 3 üncü kolordu ilanları 1 
Birinci Fırka hayvııııatı ibti kıtalannm ihtiyacı olup açık 

yacı olan 45 ton yulaf pazarlık- münakasa ile aatm alınacak o
la aahn almacaktır. fbaleai 26- lan 11.100 kilo kuru fasu1yaya 
11-932 aunarteai (Ünü saat talibin teklif ettiği fiat pahalı 
14.30 dadır. Şartnamesini ıör- görüldüğünden bir ay müddet
mek üzere her rün ve münaka- le pazarlığa konulıı:uttur. tha· 
aaya iıtirak için o ııün ve vak- lesi 29-11-932 salı günü ıaat 16 
tinden eYVel komisyona müra- dadır. Taliplerin vaktinden ev 
cutlan. (954) (6168) vel komisyona müracaatlan. 

• • • 941 • (959) (6191) 
• • • Kolordu ve birinci hrka kıta

ab ihtiyacı için 3000 kilo gaz Çatalca Müstahkem Mewi 
yağı pazarlıkla aatm alınacak- ihtiyacı için 1000 kilo benzin 
hr. ihalesi 23-11-932 Ç&rfamba ve 140 kilo vakum yağı 27-11-
rünü saat 14 tedir. Şartnamesi 932 tarihinde ıatm alınacaifı i· 
ni görmek üzere her gün ve mil lan edilmişler ise de rrüstaceli
nakaaaya ittirak etmek için o yetine binaen 24-11-932 per
rün ve saatten evvel komiavo- ,embe günü saat 15 te pazarlrk 

la aatm alınmasına zaruret bina müracaat! n. (952) (6155) 
902 arl olduğundan tashihi keyfiyet 

• * • olunUT. Taliplerin vaktinden 
Çatalca Müstahkem Mevki evvel komisyona müracaatlan. 

lntalannm ihtiyacı olan 13.000 (955) (6190) 
kilo pirinç açık münakasaya ko • • • 

& ... c:r & .... dUl.aı 
, 

iir~ır.ıüi 
( 

Çamaşır daireainıte 
Ken i az:ı:uauna muvafı 

Her nevi 
lç çamaşırı, pijama, 
sabahlık ve saire 

nin e 1 :ı:a:ifini en 
ucuz bir fyatla 
yapbral ilir. 

847 nulmUftur. ihalesi 13-12-932 Kolordu ve Birinci Fırka kı 
salı günü saat 10 dadır. Şartna talan ihtiyacı oluo acık müna-1•••--·-~-----•ı-mı ______ _._ ... 
mesini görmek üzere her gün kasaya konulan IJ 800 kHo ku • A k ~ -h • 
ve münak•••ya iftirak için o ~ üzüm talio çıkmad.~ından Nafıa Vekaletı n ara ~ rı 
gün ve vaktinden evvel komiı- bir ay müddetle pa~arhPıı kn- • 
yona mür•ca•tlan nuımu,tur. tha'eaı 29-11·932 içme Suvu komisyonundan: 

(963) (6195) • •alı günü ıaat 15.30 da yap1la-
caktır. Şartnamesini !"Öfmek ü Ankara istasyonuna 8 kilometre mesafede viki Harumpınan ••• 

Eakiıehirde Dördüncü Kol
ordu ile Hava birliklerini ihtiya 
er olup kapalı zarfla münakasa 
ya konulan 210 ton Kiriple ma 
den kömürüne talip zuhur et
mediğinden bir ay müddetle pa 
nrlığa konulmc,tur. İhalesi 
28-11-932 pazartesi günü saat 
15 tedir. Şartnamesini görmek 
lizere her gün ve münakasaya 
fttirak için o gün ve vaktinden 
nel komisyona müracatlan. 

zere her gün ve münal<a~aya iş mevkiinde bir adet makine daireaile beraber bekçi binası intaatı 
tirak için o gün ve vakt;nden kapa'.ı zarf usulile ve 20 gün müddetle münkaaaya konulmuıtur. 
evvel komisyona rn;i~aca,.tlan. Münakasa 30-11-932 çarfamba günü saat 15 te komisyonun İt 

• .,. (9_!i2 ) (6194) hanındaki dairei mahausasında icra kılınacağından yevmi mezkıir 
K 1 rd B. . . F k ,_ da taliplerin komisyonda hazır bulunmaları ve bu husustaki pro-o o uve ınncı ır axı 

talannın ihtiyacı olup ı,~ .... alı je ıartnamei fenni ve münakasa ıartnameaini komisyon heyeti 
zarf uıuliyle münakasaya ~u j fenniyeainden almalan ilin olunur. (5998) 
lan 72.000 kilo kuru fasulvava E.88 

(960) (6192) 

talibin teklif ettiei fiat p~hıılı 
görüldüitünden bir ay müdtlet 
le pazarlığa konulmuştur. 1ha· 
lesi 29-11-932 salı Ş!'Ünü aaatlS 
tedir. Taliplerin vaktinden ev· 

• * • vel komisyona münıcııatları 
Çatalca Müstahkem Mevki (961) (6193) 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan: 

800 Kilo beyaz peynir 26/11/932 T. Cumartesi günü saat 13,5 da 
21 Kalem ditçi malzemesi 26111/32 T. Cumartesi " saat 14.5 
28 " " " 26/11/932 T. Cumartesi " saat 15.S 1 

Yukarda yazılı üç kalem erzak ve malzemenin bizalanndaki 
tarihlerinde pazarlıkla ihaleleri icra kılınacağından vermek iste
yenlerin mezkUr gün ve saatlerde Kasımpaşa'da Deniz Levazım 
Satınalma Komisyonuna müracaatlan. (6175) 

• • 
lstanbul inhisarlar 

Başmüdiriyetin en: 
Çamalb memlehaaı için aleni münakasa suretile mübayaası 

mukarrer demir levazımat hakkında verilen fiatlar haddi liyik 
görühnediğinden 26 Teıriniaani 932 tarihinde saat on beıte İz
mirde ihalesi icra edilmek üzere münakasa bir hafta temdit edil
mİ§tir. Taliplerin İzmir ve İstanbul İnhisarlar Baf!Düdiriyetine 
müracaatları ilin olunur. (6183) 

• 
Istanbul Sıhhi Müesseseler 

Mübayaa Ko isyonu Riyasetinden: 

Mağazalarında nazarı it;bara alınan lieYJ 

Evvela: 

• 

dir. 

Niçin?? 

ÇÜNKÜ: Baker mağa:ı:ahn; şöhretini, yalnız fi

at!arının itida!i ile değil, B LHASSA mallar nın CİNSi 
gayet mükemmel olması it.barile tuis etmiştir. 

ÇÜNKÜ: Satılan malın; CİNSi milkemmel ol

ma:ı:sa mi.:steriyi memnun etmek gayrı mümkündür, 

ÇÜNKÜ: Mılı ucuz, fakat CiNSİ mükemmel 

olmazs!I; pababya mal olan bir ucuzluktur. 

• • 
1 tanbul inhisarlar 

• 
Istanbul ve Trakya 
Şek r Fabrikaları 
TÜRK ANONİM ŞİRKE'I1NDEN: 

A ~pullu şeker fabrikasının lstanbul depo. 

lanndan kristal toz, sandıkta ve çuvalda 

küp şekerleri atideki fiatlerle her isteyene 

bin kilodan eksik olmamak üzere sablıl'. 

Kristal toz, kilosu 36,1s kuruş 

Çuvalda Üp, kilosu 381
/ 2 kuruş 

Sandıkta küp, kilosu391
/2 kuruş 

Taşradan vuku bulacak siparişler yüzde 

yirmisi peşin ve mütebakisi hamule senedi 

mukabilinde ödenmek üzere derhal gönde. 

rilir. Depodan itibaren bilcümle masarif ve 

mesuliyet müşteriye aittir. Müşteri isterse 

.sigorta ettirilir. 

Adres: fstanbul, Bahçekapı 4 üncü Vakıf Han, 4 üncü kat, 
Telgraf adresi: İstanbul Şeker - Telefon: 244 70-79 

I; 1 

• 
Sıhhat ve içtimai Muavenet 

Vekfileti 

Hudut ve Sahiller Sıhhat 
Umum Müdürlüğünden: 

Çanakkale Sahil Sıhhiye Merkezi binasına yaptırılacak 
loriferin aleni münakaaası Galatada Karamuatafa p&fa aokağın 
İstanbul Limanı Sahil Sıhhiye Merkezinde müteşekkil koınİ 

j yonda 5 kanunuevvel 932 tarihine müsadif Pazartesi günü sıı 
14 de icra edilecektir. Taliplerin ıartnamelerini görmek üze 
Ankara'da Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğü AyniY 
muhaaipliği ile Çanakkale Sahil Sıhhiye Merkezine ve latan 
da mezkur Merkez Levazım memurluğuna müracaatları. (597 

Devlet Demiryollan idaresi ilan arı 

1225 adet bandajın kapalı zarfla münakasası 29 Birinci" 
nun 932 per9embe günü saat IS te idare binasında yapılacak 
Fazla tafailit Ankara ve Haydarpllf& vaneleriııde ~ lir• 
sablan ıartnamelerde yazılıdır, ( 

Bütün erkeklerin nazan takdirle 
aeyir ve pereatiı ettikleri beyaz latif 
ve nermin hir cilde malik olmak is
ter misiniz? En aon terakkıyat ve le 
cariip aayesinde halihazırda bütün 
kaclınlann beyaz (yağıız) TO
KALON kremini mun•az-an 
iatimali ile ciltlerin 'kolayca beyaz)at malr, yumup.tmak ye ciizelleıtir- ____________ .....:;_..;.. ______________ .., 

mele kaho1dir. Bu Jırende, heyula. 120 ton petrol, 10 ton pi& gu. 10 ton benziıı, 400 ton re3:İ 

Erzurum Vilayeti için lüzumu olan ilaçlar olbaptaki tartna
meai veÇhile ve 12 kanunuevvel 932 salı günü saat 14 te kapalı 
zarf uaulile ihale edilmek iizere münakasaya konulmuıtur. 

Bu baptaki t•rtname ve liateyi rörmek iatiyelilerin komisyo-
numuza müracaatları. (6189) 

tan n Jru,,,,etlendiren. Jrabia ıudd.- Ye 50 ton aürıoför yalının ka lı zufla münakuuı 7 birinci 
Petro Mavridi Efendinin idareye olan borcundan dolayı bil- lerfe karrtbnlmıt taze krem ve eal DaD 932 çarıamba sünü saat 14,30 da idare binumda yapıla 

müzayede aablmaama karar verilen 7000 kilo tarap sirkesinin zeytinyatı ,,...dır. O, aniyen cilde br. Fazla tafailit Ankara Ye Ha:rclarPaıa veznelerinde bqer 
müzayedesi 22/11/932 tarihinden itibaren bir hafta daha temdit nüfuz, ııudadat talıarrüfllbm tealdıl, raya satılan ıartnunelerde yazılıdır. c&o46 

Başmüdiriyetinden: 

MAMA münbeait meaamat:ı teksif, Iİ;rah hen 

Müdür!fiiünden; dörtte icra kılınacaktır. Talip olanların mevcut nümuneleri ııör nllit hunııukluklan bir defa kullan r. ) fatanbul Evkaf edilmiıtir. lhaleei 27-11-932 tarihine müaadif pazar günü aaat on leri izale ed ..... Yorırunluktan müte-

Dr. Hakka Şinaal Al da mek ve ıeraitini anla.mak üzere Kabataıta lnliiaarlar Baımüdiri- malda dağıtır. En kura bir bet••Y1 
v.nınu.un en eıhhJ eıduıdır. em ğıııda Sofu Hayret- ıuızik bir n- ye tuelikte tatar. 

tin Çiftliği namile maruf yedi yetine müracaat eylemeleri ilin olunur. (6176) YaiL bir bumun parlaldıfm bale 
___________ 

1
_
79 bin dönüm vüa'atinde mer'a eder.Bu 1ıeyu,,...; TOKALON 

ZA Yl _ 811 sicil numerolu araı.,.. çalılık ve koru münbit tarlalan 1 hemi, cilde 0 ~ .en ,,...; ve 
alık ehliyetnamenıi kaylıettün. y.. muhtevi bir kıt'a çiftlik üç ae- 1 lstanbul Belediyesi İlanlan 1 ır•Jri laılıili tarif bir güaellik Ye ta-
m..· -·--~.ınft-'-- h"..__, .,-•~--. ne müddetle icara verileceğin· __ ,,L._ "al .._, ._ L.....•- -~•-

____ ...,.. ,........ _..,.. den talip olanlann 28 T.sanı" ı------·------------------ ,.,....,... au er., .... nun -.- ,......,. 
Riza bin V.,,,U temini pyri mümkündür. 

ZA Yl - 2469 mımeralı tek yük 
aralıamm plikaarm zayi ettiğimdeq 
n yenialni alacaiımdan eıkialnin 

hükmü olmadığı için ilin olunur. 
TAHiR 

932 pazartesi günü saat on be- Yedikule ve Kadıköy gazhaneleri tarafından abonelere T. 
te kadar latanbul Evkaf müdi- Evvel, T. Sani ve K. Evvel, aylan zarfında furuht edilecek hava 
riyetinde Orman ve araziye mü gazı bedelinin beher metre mik'abı abonolu mınatıkmda 7 kurut 
racaatları. (4810) 26 paraya ve Yedikule gazhanesince 6 kurut 31 para olarak tes-

290 
bit edildiği ahalii muhteremeye ilin olunur. (6187) 

latanhul yedinci icra dairesindenı 
Bir lıorçtan dolayi mahcuz ve 1291 

Belediye No. lu Boik Marka Otomo 
lıil itlıa teırinaaninin 27 ci pazar ırü 
nü aaat ondan itibaren Takaimde 

Bandırma 
Malmüdürlüğünden: 

48500 lira bedeli sabık ve 32000 lira bedeli muhammen 
Manyu rölünün Tqriniaani 932 tarihindeiı 1936 Tqrinie 
nihayetine kadar dört sene müddet1e bal& avla•ak hakkile •• 
diye resmi au ve kamıt ruaumu 24 T eşriniıani 932 per9eJll 
rünii aaat IS te ihale edilmek üzere 1 Tqriniaani 932 tarihi 
alenl müzayedeye çıkanldığmdan taliplerin Maliyede mütet 
kil komisyonu mahauaaama müracaat eylemeleri ilin otun,,':{ 

(61P' 

ZA YI - 2099 alcil numerolu araba
cılık ehliyetnamemi kaybettim. Yeni 
•İni alacağımdan zayinin hükmü yok 
tur. Rüatem oilu Mehmet, 

ZA Yl - Seyriaeferdea almıı oldu
ğumuz 1044, 2676 numerolu araba
cılık ehliyetnamelerimizi zayi ettik. 
Yenileri alınacağından hükümleri 
yoktvr. Taşköprülü Mehmet oğlu 
Haaan. Tqköprülü Mehmet oğla Oa 
man. 

ZA Y1 - 1756 sicil numerolu araha- ı ZA YI - 2617 sicil numerolu araba 
alık ehliyetnamem.i gaybettim. Ye- cılık ehliyetnamemi kaybettim. Yeni ı., 

auretile paraya çevrileceğinden ta v Gö••«slerl nyıl olanlardaki öksürOklere büyük ebedi"'.~, 

Taksim meydanında açık arttırma _______ .....; _______________ _ 

niai alınacağından hükmü yoktur. ai almacağmclan hükmü yoktur. Ka- erem f>U • 
lip olanlann mahalli mezl<Urde ha- vtrmelidir. KATRAN HAKKJ EKRE M tehlikenin önün• g·

1 
.. 

Bqiktaf Odun iskelesi, Y "fU' oğla dıköy, Söğütlü Çeıme hamamında lunacalt: memuruna müracaatlan i- " 
Fuat. Ahmet oğlu Hüaeyin. lan olunur ---=--=---------=M=l-..L=L=J""y=E=T=M=A=T"""'Boo;A:"'A~SJ· 


